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ΤᾺ ΝΕ ΠΟΙ ΡΟ ἰα σοοσυαρΠίοα ἃ Νίοορλποτο Βἰοπιηιάα, ααοῖη ὁ. ἃ. ". (, 1945 [Πο- 
Ἷ ΨῊΪ8556 ῬΟΥΠΙΡΘηΐ, σοΟμβοῦρία 115 ΠΠ᾿ 15. οἱ 1108}}}8 ΔΗ ΠΠΙΠΙΘΡΙῚ ἀοθοηΐ, (0ἱ α ΔΙ 15 ν]νὶ 

᾿ ἄοοιὶ αἴὰ τηὰ]τπχηητθ 66 115 οθπ 8. οοσίαν ιν, ἰαπιθη δἰϊαπιπτιπι ἴα ὈΙΡ] οἰ ΠΘοδυίιηι 
τς ὌΠ τα ἰαίθηῖ. ζδπι 7 μέοα8 Ποϊδἐογίμι 5 Θ᾽. πἰαρηηδι σοοσγαΡ1οο ΑἸζθυτιι ΘΟ. Π, αποα 
ξ ; ῬΓίουδ Ἰοοο ροϑιλίηχιι8., [πο γι νοϊαϊ: Ῥοϑίθα ἰἄθηα ρα σοΆϊαια ἃ δαζηνωβῖο φου τ 6 -- 
Ἧϊ : ἀαΐαπι οοὲ 7ϑααοο Κ7οϑδοίο ἴῃ. Ἰρϑρεσι. “δαΐμη. 11}. 1. 6Ρ. 125. δάϊι. Πιαρά. Βαίαν. 1656, 4, 

: Ῥ- 276. 118 νου ἷ8- .»ῬΆΤΠῸ Ῥοβὶ ἀ15οθβϑίῃ ἃ τη 6 ἐπ πὶ ΒΟσΘΡῚ ΔΡ ΑἸ]. 6 Τιοραῖο, αι Πα-- 
δ 586 τεϑίἀθε, οοάϊσθηι Αἰ ΡΙοα ἢ 46 Ῥ6]]Ποοὸ ἀρραγαΐα εχ Ποπαϊπίαηα ΒΙΒΠ] οἰ μθοα ἃ Ππηϊο 

Ῥαιρίοῖο ΠΩ1}}1 ΠῚ 5811, ἴπ. 6}115 ἔπ τΘροιὶ οἱ Νοορ]ονὶ Βαπιγάαα γεωγραφέαν συνο- 
πτικὴν, αυδηα οἱ τη ΒΙ ] ΣΟ Ποοα οἱ ν᾽ άθγαπι π 60 ἀΘϑου ρβογαηι οἰ ροϑίθα δἰΐαην ἰῃ Β6-- 
5᾽α Ῥαν 5118 ναὶ. οἰ ϑέθηίιις θυ ρᾶναθαὶ βάθρα οαπῃ ταϊπτ 15 ἀγαθοίβ ξορσνΆρΪ5, ρο8-- 

ἀ, 868 οἱ {Π|Δ τιπὰ οατῃ ϑοναοθ Τὰοὸ εἰ Ραμ 15 Μαθοι 45 Ῥουῖρίο δαϊ, 81 ἰδμὶ ραίαρίσ, 
01 ν᾽ ἀου 15. γα] ἃ Βα] δῖο Το.“ Πείμε Πα ϑογιιδ, 88 1ᾷ 6 οί οα ΒΟΘ]οἤδπο δα ασττι 

ὼ 6586. ἀξοϊανανι ἴῃ ὕθορτι. πη. 0]. Π. Ρ. 2ο8, Ὀδηΐααο Βηθαουνῖιιϑ ἴῃ ἸπΡίβι0115 Ῥα}15. 
Ῥ- 45. “ οϑδῖο βουϊρϑὶι: Ποίη ΝίοερΠοτὶ ΒΙίοηυνιίάας Ὀγθνῖβ ἀεορναρ]αθ θαπ]οπθηι 44-- 
Ῥἰμιι5.. τιῦ πὰ εα] [6 Ππ7 5 βου] ρίου5 δάϊιϊο δχϑίει., 4] βδθρίτιβ ἃ ΠΠἰἰοα 18. οἰἑαΐτ5, 
νδβγαθ 15 ΠΠ}06}}} 6115 “τα 8] ναυϊουῖ5 δ θοιῖ5, πιδ)όν 8 ππουα θη 6586 νἹἀθυὶ ροίοβὲ, 68ο-- 
δΡΑΡἢΗΪα 6115 δϑὲ ΤΙ ΟΠ 811 Ῥουίθρϑϑὶβ τὰ οαρίῖα ἀϊνῖδα οὐ ἱπ ργοϑαίσαχη οὐϑίϊομθηι βο] ἃ. 
ἘΣ ΧΘΟΡΙΡ51Π1118 ΘὩ ἢ 6. σοαΪο6 ααομπάδμι Νασαυίημθο, πη 5110 πο. 14ιτ4, 1ῃ 010]. Ῥανὶ5, 
(ὐδθβαγθᾶ αϑϑουναΐο 9. ΑἀαΙ 1 Ριδοΐεσθα Ρ. 65. παθὸ εἰδ αἴίζονο 1106110: ., ΝΊ ΟΡ ΠΟ ἢ 9 
ΒΙΘμλμ4α (ΟΘοριαρΠἶαθ δια συγοπτικῇ Δα] εοἰϊ ἑτέραν ἱστορίαν περὶ τῆς γῆς, ἴπι τα 
(6 ἤρτυνα εἰ τηαρη!ῃ {ϊη6 ἴθυγδθ, αἴαιιθ ἱΠ ΡΥ. 115 ἀθ νανῖᾶ Ἰοπρι τα ἀϊθυ τι Ὀγου ον, ᾿ 
8641 ποὺ ᾿πάοοίο ἀρὶς, “ 
τς Ῥχγογηϊβοναὶ Πᾶθο Βρθαονίμδ; 56 γποῦ 5 Ῥυομ θα, ΟἸΠΟ 111τ|58 1116 ἔπτη Πᾶπο δα {10-- 
1161. {11} 118 Ὡγ}}0α 50] ν ΘΟ 6 Ροϑϑεῖ, Ῥοϑὲ 65 που ΐθη ΠΠ γυῖα ὙΥ ΘΙ ἀπταπηΐα 6 Ῥυδ6- 
ἔδοῖαβ, νἱν θομα5 ΠΠἰἰουα5 ΠΟΠΟΥ ΠΟ δ ῬΓΟΙΠΟΥ ΘΙ δία 6 η5, αἀπαδθοῦηαπε 93.,"δαονίωώδ φἤου-- 
ἀΟΥΈ Οδορν ΡΠ ΟΡ ΠῚ ΠΟΥ ΠῚ οδι88ἃ οΟἸ]ορονδὶ, σϑάθι δα θα 16 τη1}1, πὶ ΡεΡΕ- 
οἰαΐαν δ πο, ἐγαθια1, Ηδοο απίθηι δα ἴο [14 δαὶ οοιηραναΐα,, αὖ ΠΟ 5011} 4 πα ΘομΠ.-- - 
46 δἰ διης Ἰ86π|6 ΠἸθηῖ οαϊία βαηΐ ΟΡαδοιϊα σθορναρΐοα οὐ πὶ ποί [8 που ρυ θίτ πη], οδ, 
4α! θη, 486 Πμαβοπιίς ΘΠ οπι ἐμέθογίδ, αἰϊαὰ γΘΡῸ. οὐ 866 0115, ΨΘΙΠΙ ΘΕ 8} 
Δ11ὰ 5818 χη. ]{α, Ππιουιδηπ 6 πο 8, σοι ργθμοηάαί. Δοοεάοπε δα παθὸ ἀθρθι ον θο- 
δυδΡΠοραμ ἤραρτηΐηα, ααδηΐαμπι ἢ θυῚ ρῬοΐοϑί Πρ θη 1881 716 σοἰ]δοία οὐ ἀἸβροϑιία, 18, 
ὯΓ ΟΧΟΙ 518 Ῥαυβαηΐαθ, ϑιναθοηΐ5, Ριοϊθιμδοὶ οἱ Ῥιδηὶ ΒΥ Ζαηίΐη1 ορογῖθιι8, ομηϊᾷ, 

; Α 



ἐΡΉ τ τε ΟῚ κα»... 

ΟδορυΡ ΠΟΥ ΠῚ ψδίθυ 1 εἰ σΥΘΟΟΥ ΠῚ] Οὐ ἰδ ΠΟΥ 1 δου ρία δα πη} 115 ΠΟΡΡΡΟΥ 8 [ΟΥΠΠΔΥΝ 

ΘΧ ἢ θ το δἰ θαμηι8, νᾶγ]Ὸ ὉΠ ΔΑ ΘΥΒΙΟΠΙ 1, (556. 11 1Οππη, ψΔΡΪαΡ αι ̓ Θο Ομ Υ111, 

ἸΔΡ] ναι, πη α σ᾽ πατηαιι6 Ὡρραγαῖῃ Ἰηϑἰγιιοία. οο Ορτι5 ππασηθηι δὲ ἀπΊΡ] πὶ, 48 η-- 
απιαπλ δηΐθ ΠῸ5 ἀθοθ } ΔΠ1Π05 δὰ δι 1} ν Θίθυ 8 ΘΘΟσΡΡ Ϊδ μ16 σου α]1}, ΠΟ. 5150 6 0 ῖ8-- 
561} ΘἰΘΠ 11, 151 δ} 16 αἰ 67) 77 1.8., 1} Δ ΏΪΟ 1851 η1118, Πσιο ΓΤ γοαὶ Ὗ ΠΟ ρθη β15 (οῃ-- 
τ οίον., ῬΥΘΟΙθ 118 1615 ΤΠ Οἶ115, 111}}} 86. 5001} Δ] χϑϑεῖ. ϑιϊηθέαν ααϊάθιῃ δἰϊδιη-- 
ἩΤΠ 1 δὰ ΘίνΔΡΟΏ]5, θα 0 η6. Δ ΡδοΪ μα. απδηι ϑζοροηβθοϑίϊι5 Ἰποθρὶῖ, 1 Ὡϑοϊπιο ίιιϑ. 
1Π1}Ρ 6. ἔδοϊδηι τ ] 1111. ΘΡΘΓῸ δαΐθηι [065 τιῦ 4αδ ἢ [γη γ18 50π|͵|ΠΠ δὲ ορθγὰθ 1Π|Ὸ ΘΟ] οοαν 6 

ἀορϑαῖ, ἰαπιθα 1 Ἰυριτοι] 6 γα ροπίαπα ρου ΡΟ] ΙΘμἃ πῸη βα δἰϑίαΐ, 8664 θ᾽] αν θιι5 ΠΡ Υ]5 
ΘΠ ΘΠ 8} 15. ΟΡο ἔογαι, 80 θἊ85 απίθπι διδάονίί απ θυτπ ἴῃ τη ΟΠ} ΔΈ Θ ΘΓ 6 Ῥοί τι, 
τι δα6, 486 ἀΟοΟββθυιιηΐ, 1ΠΠΔ 711} ΠΠΠΊΘΙ ΤΠ ῬΆ ΘΠ Βα ρευθηΐ. ΝΕα6 6 Ὸ Π860 46 τη 615 
ΘΟ Θηἰ8110115 ϑιιηΐ 1 {6]Πσοπ δ, 564 46. ἀρραγαίῃ οΥἽΠ]6ο, ΘΟ θα 16 τη σηΐ τη ΘΗ, 
ΤλιΘ1 ΨΙΡῚ ὈΓΔΘβθ Ἰ551 111 ταπ]ΐα δ Πᾶπὸ δα] 6 μη δόρυ ρ Που μη ππϊ που], 4119-- 
ΤΠ ὨΠΠΊΟΙΙ5. οοηἑπη οχοθάδι, δἀουπδαηάδηα ὈΘη θυ Ο]Θ ἢ ἐ1551016 σου ] θυ απ: 8111 50 11- 
Ῥο]α5 ῥγουββθραμί. υ]ηγ5 π] ΘΟ «7.79 ΟΥἹ)ιαγι7ι1 Ὁ]ἸἸΟν ὉΠ] 16 ν αρὶα5 ᾿θοι οι 5 ΘΟ Π1-- 
τα τοαν τ ϑολαοβεγιιδ, αι ἰο 185 46 τ 6 Ῥθιιο γυουἹτ5 δϑὲ τιβὰι σα Ζορ 80]! 5αἷ, (ποῦ πα πὸ 
ῬΑΠΊΟο. οομημθο οομϑιϊαί απ Θϑί, οοποθάθησο,, τιῦ Θπππισκαμο δα τ Θά. ῬΥΌΧΊ 8, 

ΟἿ ργαίία8 ἄρθρα 4οἴ)6ο, (ὑγειιποτι5, 16} 1116 δϑὲ, ου)ι8. ΟΡ  ΘΡΊ δ} ΠΗ εν α θη 7811} 
ΑἸ ΒΡ ΘΠ Π]Θ.Ὸ ἰαπάανα ἀευπθνιηΐ, ΠΠΙῸ ᾿πβ] 51 θα θν ] θη 8. τιϑιι τ] }ΐ σοηοοϑϑὶξ 
1|θῪ1, ΟἿΣ ᾿πη66χ δϑι, δορυαρίσα δπίίψαα δα, Ψαο. Ογοσονῖο : (0 ΘΧ θυ ρ] απ τ]ὰ 5 
Οτοπονϊογτίν ποΐα5 πομάππι δαϊίαϑ οομιποῖ. Χορ πππὸ γπαδέοεξηιδ, ῬΥΟἕε550 8 
Ἠδνη 518, οὐ 115 ὨΔΠΘΡτορίοὶ δά4π65. Ηΐο μὲν οἐθγβομζτει ταὶ οτααι δὲ ἰπὶ δοαΦουηΐα 
ΘΟ]]ασατα 6Χ 115, πᾶ ἰκοῤδειθ, οὔ] 5 ΟΡΙΓὰὩλ ΟΡ Ι πη 8 ἡ π]846 16. ἀο]θῖ, οομβου ρϑογαῖ, 
Θδγ ΡΑΡ ΘΠ 11}}} ρθη δηὶ οαγανιῖ, [ἢ 418 ΘΡΤΘΡΙΠΒ 1116 Πὰν 615 ΜΘ Ἰο]απὶ, Ἀοπιδθ, 
ἘἸον μ 146 δα ἢ05 ποῖον 8 γαυΐα5 οο]] Θσοραὶ Ἰθο]οη 65. Πθηϊαπ 6 ωβϑορίμ8 ψΑΓ]ὰ85 ᾿θοίϊο-- 
165 6 οοαϊοα Ὀϊοηγ 811 Ῥουιθρείδα Πἰ{ου 8 84 πι6 ΠΟ Ρ80 ἰθιηρογα (δ ι15 ἉΠΕΡῸ οὐ ]1, 
Οὐδθ Πουτπ ν] ΟΡ αι 1106 8 ]}1185 ἴδηι 5ΡΙΘηἴ 46, ἰδ} Ῥ]Δ116 81ρι]} 8715 δϑὶ [118 ρυ θοῖριιθ 
Ἰδιιρ ον 5, τπιὖ ΘΔ ΠῚ 5.15 Ἰαπάαγα, εὐ γ 015 ἀθοίαν αν 6 συαὶϊ ἈΠ ΤΠ] 86 8.11 ΠΟ ῬΟΒ511. 
Ἀοοϑα! δα Ππουύπηι τη θυιτα ΖΕ αγιοΐβοιιδ ἰδ Γεγία, ὈΪ]1οΙ]ΠΙΘοα 6 ΜΘ ἴοθαθ ΟΓ Δ ΘΗ ΤΠ 5 
110 ΘμΙμ 1] ΘΟῊ ΓΘ 158 σοα οἰ 15 ΕἼ ΟΣ ΘΙ Ε1115 ΟΡ ΘΠ] ῬΘΏΘΥΟ]8 ῬΤΌΙ1811. ΑἸ1ὰ οχϑρθοία- 
1}11|5 5 ΔΠ1ἃ Βρϑυασηι8. ΟἸδοοιπμα 6. δαΐθιυ. ΠΟ158 δαὶ ἄοπο ἀαἰα, ἀΐ ἴῃ 1511} ΘΟἸΟ6558; 
δας ἃ ΠΟ]8 οοδηιία ἔπϑυ τυ: ΘοΥ τα γαὐϊοηθιη ἴῃ 080 ΟΡΘΓΘ οὐ ρ] ασῖθα5 αι 6 πὶ γΘυὈ 15, 
το 6 η118, ; 

Ἠεφοίδην Δ Πππο ΟΠ Ή11115 πονα 5 0516 18, ΟΥἼοἱ σΘΊΘΥῚ5 απϑ θυ θη ἄα., οομΐα ὙΕΙῸ [Π 
τιασηα, ἰο ϊτι8. ρου 8. ραυὶθ οομϑι θη 8. δ 511 Π1118 1 ϑίγνπο! , τὶ Ιου 6 πον 1110-- 
ὙῊΠΠ. ΔΙΙΟ ΟΣ] ΤΘΟΘΙ510 ΘΧΠΙΘυΐ ροβϑιῖ, [ρ56 δάθὸ Ποηγϑίι5 Ῥουϊθρθία, 41 6Χχ ΘΠ 6Ὼ- 
([Δ {155111115 δου Ρουθ ιι5 6856 ψίδιιϑ δϑί, γαυο ᾿πο60 6 Π}0}}5 ΜΙ 5515 δὲ ππἰουρυθίαπι νεΐθ-- 
ΔῊ ΟΡΘ ΘΙ] 4] ἰατ : ΦαδιηΟ 6 ταϊρου ΜΘ γδεἰορίιη ἴθ Θρὶδὶ, ῬάαγΙ5. Ρ. 42. ἤΖοϑϑῖο 
αἰσοηίθαι : ἐθχίτμ Ἰσίίαν (ΠΙ]Ο 511) παπα τα αἰ πιμη Δ ΟΟΙΡ 68. 

564 γονθυιαμι" δ ΝΙΘΘΡμοσι ΒΙογ γα. [)6 6718 στα, ΠΟΥμΐΠ16 οἱ; βου ρ 5 
ἶϊο ἴοοοὸ εἰ τηᾶοὶϑ Ορρουἔμηο 56.110 δύ: Πη0 ἀπ 6715 σοι ρθη Ἰα ΡΥ ἴπατμι ἐγ }}5 Θχ- 
Ῥυδδδα ΘΧΒΙΡοδηγι5, Οπχαν ηητ5 αυϊάθην Θχβϑουθοπα αὐ ἤθη ἜχθμρΡΙ Βγθαονταγῖς 
Ῥίμγο5 νΌΓῸ Ἰἰοοο5 ἰδογοι5 7 ΒΟΥ, Βοβιοηθβ18,. ὙΠ χπθοσχα ΘΟὨ) ΠΟ 1551}1118, (ἊΣ 

ρον - 

ν᾿ 



Ψ 

-“αὐτὸ 5 απ 

ῬΔΏΠΟ απίθησαμι ΘΟ 61 ΑΥ̓ΤῚ Ρ 61 ΔΙ οὐ πη ΘΏ868 ῬΑΥ 5115 ΘΟ ΠΟΥ ΑἸ α τιν", ἄθητιο 
απ οοαο6 τάιά, ε 4τὸ δγεαονίμδ ἰιαθο΄ οοιπροη ἴα ἀδβουιρβογαὶ, αΠσθηΐον σομαι, 

Αἰνενο 115 Θά θη 15 δο τλἶππ15 (6 δρθοϊπηῖπ 6 ΘΠ] 018, αποα ἔον 88515 8] 101 ἴπ Ἰη 6 }-- 
ἴθπὶ νϑηΐνῈ ροϑβϑὶὶ, οοριίανο Ροΐαϊ, ατιο τηδρ185 πᾶ δα ΘΟ ΠΡ ηΪα ΠΟ ΘΧΟΡρ δ [1551Π|8}}} ρ 8 6-- 
θϑηΐ 6115 Γδὶ ΘσΟδΒΙ ΟΠ 6 ΠῚ : 56 ραυτπι δα ἐδ σαῖιδα Παθὺ οοπιροηάϊα Ἔχ μ]ρθο., οἱ νι θαηΐ 
ψ ΠῚ. ἀοοῖ, φαϊα τ. Π15 1106 118 δῖ ἀϊα οχϑρθοίαι 8 810, ρανίπη τὰξ 6 ΔΉ] Π105 Δ (1611-- 
ἀπαπη, ἀπο ΟΥ̓ ΟΠ ΟῚ σΘΟΡΤΑΡΠ]ΟΙ ἀΥσ αι τὶ ΡῈ ]1σ6. σϑοιϊίαϊ αν 5 6 ΡΙαπ6 αἰΐθμᾶ τὸ δι1- 
Ὀιϊο ἀδάμπσενα ἀε] 681. 

Νικηφόρου Φιλοσόφου τοῦ Βλεμέδους  Γεωγραφία 
συχοκξεκή, 

Βουλόμενος δὴ δ᾿: εἷς ἐν συντόμῳ 3) πᾶσαν τὴν οἰκουμένην ζωγραφῆσαι τῷ λόγῳ 
καὶ δεῖξαί σοε ποταπῶς κεῖται αὐτὴ καὶ εἰς πόσα μεμέρισται καὶ τένα γένη καὶ πό- 
λεὲς 4) χαὶ ποταμοὶ εἰσὶν 5) ἐπ᾽ αὐτῇ, φήϑην δεῖν πρῶτα ἐκ τοῦ ὠκεανοῦ ἄρξασϑαι 
τοῦ βαϑυῤῥόου" ὡς κύκλῳ αὐτοῦ ̓ περιέχοντος πᾶσαν τὴν οἰκουμένην οἵαπερ“) γῆσον 

σφενδόνῃ ἐοικυῖαν. τοῦ γὰρ πρὸς δυσιες τὸ τῆς ἕώῶας πλατύτερον ἐστὲ 7) μέρους. 
Καὶ δὴ ἄρχομαι. σι δὲ καλῶς ἄκουε. Καὶ πρώτον 

περὶ τοῦ ὠκεανοῦ. 

Οὗτος ὁ ὠκεανὸς εἷς ὧν καὶ κύκλῳ περιφερόμενος; τέσσαρας ἔσχεν ὁ αὐτὸς τὸς 
ἐπωνυμίας. καὶ πρὸς μέν τὸ τέλος τοῦ ζεφύρου, ΄Ζτλας ἑσπέριος 8) καλεϊταε πρὸς 

δὲ τὸν βοῤῥαν ὅ), ὅπου καὶ τὸ τῶν ᾿Δριμασπῶν γένος οἰκεὶ, Κρόνιος πεπηγώς" πρὸς 
δὲ τὴν. ἑῶαν ηῶος 10) καὶ ᾿Ινδικός" πρὸς δὲ τὸν νότον, ὅπου ἡ γῇ κεκαυμέγη ἐστὶν 
ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου ϑερμότητος. ἐρυϑραῖος καὶ “ιϑιόπειος καλεῖται. "χει δὲ καὶ 
τέσσαρας πόρους σὺν τούτοις, οἵτενες τέσσαρας ἀποτέκτουσε ϑαλάσσας" τὴν μὲν 
πρώτην πρὸς δυσμὲς. τὴν δευτέραν δὲ ἐπ᾿ ἀνατολᾶς, τὴν δὲ τρίτην πρὸς βοῤ- 
ὁὰν 11), τὴν δὲ τετάρτην πρὸς νότον. Καὶ ἢ μὲν οὖσα πρὸς ἀνατολὰς Περσικὴ 12) 
καλεῖται καὶ ἐστὶ εἰ, σφαιροειδής. ἢ δὲ πρὸς νότον ᾿“ραβικὴ, ἐπιμήκης δὲ ἐστὶν ":) 
αὕτη, ἐνέους ἔχουσα νήσους 7). ἢ δὲ πρὸς βοῤῥαν "5) σφαιροειδής ἐστε, καὶ πάνυ 
μεγίστη. Ὑρκανικὴ δὲ καὶ Κασπία καλεῖται. ἡ δὲ 11) πρὸς δυσμὲς ἐπιμήκης ἐστὶ 
καὶ πάνυ μεγίστη" φϑανει γεὶρ ἐπὶ τοῦ Κασίου ὄρους μέχρε τῆς Συρέας 18). Μιὰ 15) 
δὲ οὖσα καὶ αὐτῇ πολλὰ ἐσχεν ὀνόματα. Καὶ ἐπὶ μὲν τῶν ᾿Ηρακλεωτικῶν στηλῶν 
τῆς τε ᾿Αβώης τε καὶ ᾿“λύβης, ὁ ἀναμεταξὺ τῆς τε υρώπης τε καὶ “ιβύης, πόν- 
τος ᾿Ιβερικὸς ἊΣ καλεῖταε. Ὁ δὲ μετ τοῦτον Ῥαλατικὸς πρὸς τὸν βοῤῥὰν ΣᾺ 
πρὸς γὰρ τὸν νότον ὁ Σαρδόγιος πόντος ἐστί. μετὰ δὲ τὸν Γαλατικὸν Ο “Ἱιχυστεκὸς 

πόντος ἐστὶ. μετὰ δὲ τὸν “Ἵιγυστεκὸν ὁ Τυρσηγνικὸς. μετὰ δὲ τὸν Τυρσηνικὸν ὁ Σε- 
κελικος, καὶ ἐστὶ 52) μέχρι τῆς Καλαβρίας, ἐξαντέας τῆς μικρᾶς Σύρτης 35). Μετὰ δὲ 

τὸν Σικελικὸν πόντον ὁ “νδριες 53) πόντος ἐστὶν, ὅςτις καὶ ᾿Ιώνεος καλεῖταε. ἔστε 
δὲ οὗτος πρὸς τὸν βοῤῥαν 25) κλίνων ὀλίγον πρὸς δυσμᾶς. Πρὸς δὲ τὴν μεγάλην 
Σύρτην ἔσω τῆς “Ἵιβύης Ο ““ιβυκὸς πόντος ἐστέ. Μετὰ δὲ τοῦτον ἕτεροε δύο πόντοε 
γεγόνασιν, ὦ μὲν πρὸς νότον. ὁ δὲ πρὸς βοῤῥάν ΓΝ Καὶ ὁ μὲν πρὸς βορ- 

ὁδὸν 57) Σιδονέα καλεῖταε καὶ ᾿Ισσικὸς κόλπος" ἔστε δὲ ὅπου η ̓ Ισσὸς πόλις κεῖται. 
ὃ δὲ πρὸς νότον Φαρίη καλεῖται ἔστε δὲ ὅπου τὸ Κάσιον ὄρος ἐστέ 33). Ὕπερ- 

ἊΝ 5 



, 
--τ- ὦ 1 μω».....“.“ῳὦ 5 

ἄνω δὲ τῆς νήσου τῆς Κρήτης πρὸς μὲν τὴν 29) δύσιν, Κρητικὸν πέλαγος καλεῖ- 
ται πρὸς δὲ τὴν ἀνατολὴν δῆ! υρτῴογ' πρὸς δὲ τὸν βοῤῥᾶν ἐς 35) τὸ μέσον τούτων, 
εἰσὶν αἱ Κυκλάδες νῆσοι. ὙὙπεράνω͵ δὲ τῶν »νησῶνγ Ὁ Αἰ ψαῖον πέλαγος καλεῖται» 
καὶ ἐρεταῖ μέχρι τῆς Τεγέδον, τῆς νήσου. ᾿“΄πὸ δὲ τῆς Τενέδου ἐρχόμενος πρὸς 

τὸν βοῤῥὰν 32), οὗτος ὁ ἐπιμήκης ἐσϑμὸς 33) “Βλλήςφποντος καλεῖται. τὸ δὲ ὑπὲρ ὯΣ Ἢ 

τούτου σφαιρωειδὲς ᾽) Τροποντὶς λέγεται. ὁ δὲ ἐ ΠΝ ἐσϑμὸς ὑπὲρ τῆςδε Βόςπο- : ὄψῃ 
ρος λέγεταε. τὸ δὲ ἑξῆς ἄνω πρὸς τοΥ βοῤῥὰν 5 ) μέρος ὔξεινος καὶ Ποντικὸς πον- 

τος καλεῖταε καὶ ἐκεείρεται μᾶλλον “πρὸς τὴν ἀνατολήν. τὸ δὲ ὑπὲρ τούτου αιώ- 

τις 55) λέγεται λίμνη, ἧς ὑπεράνω οὐκ ἔστε 5) ἀλλῃὴ ϑάλασσα ἢ ὁ ποταμὸς ὁ καλού- 
μενος Ἰ ναϊς. ὃς ἐς 58) αὐτὴν τὴν Παιώτιδα ἐκ τῶν Σκυϑικῶν ὀρέων εἰςφέρχεται. 

Καὶ ταῦτα μὲν περὲ τῶν τοῦ ὠκεανοῦ κόλπων. 

Περὶ τῆς διαιρέσεως τῆς γῆς: 

“Π γὴ δὲ μεμέρισται εἰς τρέα' εἰς “ιβύην, εἰς Εὐρώπην, καὶ εἰς ᾿“σίαν. 

, ΠῸοο Ἰοοο οοἄοχ βρισαγη 
ΧΡ οῖ, 4 ΠῚ ἴπε παρα 

Ῥτϊπιαην 6558 νοΪαΐμητι8. 

Περὶ τῆς Ζιεβύης. 
, , 53 κ᾿ , ; 

Καὶ ἡ μὲν “ιβύη τετραπλευρος οὖσα κεῖται πρὸς νότον. Καὶ χωρίζει αὐτὴν 
5.6 ΩΝ -» Ἀν ἢ . γκ Ὶ ι , - Ἄ ν 30 Ὶ ᾿ ᾿ς ι 
απὸ τῆς Πυρωώπης τα Γαδεερα καὶ τὸ στόμα τοῦ δ ξέλον, τὰ 55) μὲν πρὸς δύσιν, τὸ 
δὲ πρὸς ἀνατολὴν. ᾿Εστε δ᾽ αὐτὴ ψαμμώδης τε καὶ μελαγνόγης 49) καὶ δεινώδης τὲ 

᾽ ( -Ὁ Ε ς » ΡΞ Ἀ 

καὶ καταξηρος. ὁιὸ καὶ οὗ κατοικοῦντες αὐτὴν πάρδαλιν ὀνομάζουσε διὰ τὴν ταὐτῆς "Ν 
’ ᾿, ᾿ ) 

ποικιλλότητα 4"). “έγεταε δὲ αὐτὴ καὶ Καρχηδὼν καὶ ᾿“φρική. 

Περὶ τῶν ἐϑνὼῶν τῆς Ζιβύης. 

“ἄκουσον δὲ τὰ ἔϑνη τῆςδε ὁπόσα εἰσέ 32). ᾿Επὶ μὲν τὴν ἐσχάτην γονῦαν 43) 
τοῦ ταύτης τετραπλεύρου σχήματος, πλησίον τῶν ᾿Πρακλικῶν 52) στηλῶν οὗ Μαυ- 

Οούσιοι εἰσὶ 45) καὶ οὗ Μασαισύλιοι, καὶ οἱ ἀγρονόμοι Διασυλῆνες 45), οἵτινες σὺν 

τοὶς τέκνοις αὐτῶν εἰς τὰ δάση ταύτης τῆς γῆς ϑηρεύουσιν . ἵγα ἀπὸ τῆς ϑῆρας 4) 
αὐτῶν ζῶσιν. οὐ γὰρ οἴδασε τέ 35) τῆς ϑείας γεωργίας οὐδὲ πόλεις ἔχουσιν, ἀλλὰ 

γομάδες εἰσὶ. Καὶ Καρχηδὼν λέγεται ἕως ᾧδε. Πρὸς δὲ τὴν εἰνατολὴν - αγαμεταξὺ ; 
τῶν δύο Συρτίδων, μικρά τις ῴκισταε πόλις, ἧς τὸ ὀγνομα “Νεάπολις. Ἥς ὑπὲρ τὴν 
γὴν 45) οἱ “Ἰῳτοφάγοι Η" ἄνόρες εἰσὶ, φιλόξενοι ὄντες. οὺς οὗ “Ῥωμαῖοι ἀπώλεσαν 

πολεμικῶς" διὸ καὶ τὰ ἐκεῖσε ἐρημωμένα εἰσί. Μετὼ τούτους δὲ ταύτην οἱ 4ςβυ- 

σταιε 5) ἔχουσε ἐς Ἂν τὸ μέσον αὐτῆς. ὕπου καὶ τὸ τοῦ ϑεοὺ αὐτῶν τοῦ ᾿“Ἵμῶνος 

ἑερὸν ἐν πολλῷ ψάμμῳ 33) σα)" καὶ ἢὶ κάλλιππος 55) Κυρήνη, ἐφ᾽ ἧς καὶ τὸ τῶν 
“Πακώνων ἣν γένος. ἐκεῖσε δὲ προκύπτοντες πλησίον τῆς “Αἰγύπτου οὗ Μαρμαρέδαε 
εἰσέ. Πλησίον δὲ τούτων εἰσὶν οὗ Τ᾿ αίτουλοι ὑπεράνω. “Ἐξῆς δὲ ἐπὶ τούτοις 55) εἰσὶν. 

οἱ αυρούσιοι. “περάνω δὲ τῆς γῆς αὐτῶν εἰσὶν οὗ Γι «ρώμαντες ἄπειροι. Καὶ ἐπὲ 
τούτοις εἰσὶν ἔσχατοι οἱ “ὐϑώοπες ἐν τοῖς ἐνδοτάτοις μέρεσε τῆς “ιβύης. ᾿Εκεϊσε δὲ 
πλησίον τῆς λέμνης τῆς ὀνομαζομιένης Κέρνης, ἥτις ἐστὶ πρὸς τὸν ὠκεανὸν, ὁρῃ 

“εἰσὶν ὑιννηλότατα. Καὶ ἐκ τούτων ὦ ὀνομαστὸς κατέρχεται Νεῖλος ὁ ποταμὸς, ποτέ-᾿ 



“παρ ῷφος 

- , Α: ; ᾿ 

᾿ ᾽ . Ἵ ΜᾺ 

, ᾽ »“" Ὁ - [2 ζων πᾶσαν τὴν “ἔγυπτον, ἔν τῇ ἐπιτολὴ τοὺ Κυνάστρον, ὄντενα καὶ Σέρεν 55) οἱ 
-. Ε] Γ ͵ὔ “" - 

ἐχεῖσε “έἐϑέοπες ὀνομάζουσιν" οἱ δὲ πολέταε 57) τῆς πόλεως Σνήνης Νιεῖλον καλοῦσι. 
΄ .ἢ , ᾿ ἡ “ἊΝ ᾿ - »Ὁ ΄ το δι υ 3 

«Πυβεῆϑεν 55) δὲ ἐρχόμενος πρὸς βοῤῥαν 55) ἑπτὰ τερεὶ στόματα, ᾧδε κακεῖσε ἀεὶ 
᾿ , Τ᾽ ᾿ δι. 2 Γ 2 6ολ , ᾽ν ΜΞ « γι ἀ Ν Η͂ ὃ , πΠ 

συστρεφομενος . ὧν καὶ τὰ ὀνόματα εἰσὶ 55) ταυτα΄. Πραλληότικον, Ἡενοήσιον, 11η- 
’ σ- ’ ν ς »"ὝἪ ΄ 

λούσιον, Κανώβιεον, Θερματικὸν ς.....: 51) κατέρχεταε δὲ ἕως τῆς ϑαλάσσης, μερέ- 
» ᾿ » - , ω-» - Ἁ » ᾿ Ἢ ν ᾿ 

ζων τὴν «ΤἸιβύην ἀπὸ τῆς ᾿Ασίας. 10 δὲ ἑξῆς μέρος τὸ πρὸς ἀνατολὰς ᾿“Ισέα καλεῖταε. 

Περὶ τὴς ᾿“ἰσέας “5. 

Ἔστι δὲ ἢ εὐλφω τὸ σχῆμα ἐρέπλευρος, πλατέα αὐὴ μὲν πρὸς βοῤῥὰν ΤΣ ὀξεῖα 

δὲ πρὸς ἀνατολὲς καλλέτροφος οἷ, ̓ καὶ λειμῶνας καὲ κήπους καὶ ἄλλα τινὰ ὡραῖα 

πράγματα ἔχουσα. Οἰκοῦσε δὲ αὐτὴν ἔϑνη πλεῖστα. 

Περὶ τῶν ἐθνῶν τῆς “σέας “1: 
ὦ 1} 4 »-» ὩΣ »Ἥ -» »Ὕ 

Καὶ παρὰ μὲν. τῷ Νείλῳ οὐκεὶ τὸ γένος τῶν τ πλουσέων ἀνδρῶν, τών Αγυ- 
πτίων, οἵτινες πρῶτοι ἐξεῦρον τὰς τέχνας; "αὶ τοὺς μευ βγέας καὶ τεὶς σφαίρας τοῦ 

οὐρανοῦ, καὶ τοὺς πλαγῆτας͵ 68) «αὶ εὸν ἕν τῷ ζωδιακῷ᾽ κύκλῳ λοξὸν. ὁρόμον τοῦ 
ἡλίου, εἰσὶ δὲ ὅσο, σέκοῦδε τὴν μεγαλόδοξον Θηβ ην τὴν ἔχουσαν ἑκατὸν πύλας, καὶ 

τὴν ̓ ἡρκαδίαν 59) τὴν ᾿Ἑπτάπολιν' ἑπτὰ γὰρ πόλεες ἔχεε πλησέον τοῦ Νείλου, ἐκ 

μὲν ἀριστερῶν εξ, Πέμφιν;" “μόςπολιν, Μέμνονα, Καταράκτην μικρῶν, Καταρά- 

χτὴν μεγάλην ΤΟΥ, χαὶ Συήνην" ἐκ δὲ δεξιῶν ἔχεε μόνην τὴν Βαβυλῶνα. Καὶ ὅσοε 
πρὸς τὰ νοτιὰ μέρη τοὶς αἰγεαλοῖς τῆς ϑαλάσσης, τὴν αἰγυπτιακὴν παρε νι λρσσλν 

οἰκοῦσιν ἕως τῆς Σερβωνέδος λίμνης» «Αἰγύπτιοι καὶ αὐτοὶ καλοῦνται. Καὶ ἐπὶ ταύ- 
της μὲν τῆς “παραϑαλασσίας, πρὸς μὲν τὸν ξέφυρον [) "καλουμένη ᾿“λεξάνδρια ἐξ) 
πόλις ἐστὲ τῆς Μακεδωνέας" ἔστε δὲ πλουσία, ὅπου εἰσὶ καὶ τὰ τοῦ σηνόπεου 9, 

Διὸς χρυσᾶ οἰκήματα, ἕν ἄριστον ϑέαμα τοῖς ἀνθρώποις" ἀφ᾽ οὗ καὶ ὁ φάρος τ ἢ 

γῆσος τοῦ Πρωτέως καὶ "ὃ τάφος τῶν τέκνων αὐτοῦ φαένονταε, ὥςπερ μακραὶ σκο- 

“πιαί.. Μετ᾿ αὐτὴν δὲ ἐν ̓ἡλεξανόριαν ἐ ἐστὶ τὸ Πηλούσιον πρὸς ἀγνατολὲς, παρὰ τὴν 

᾿Κασιώτιδα πέτραν, καὶ ἔστε πόλις τῆς τε “ιβύης καὶ τῆς ̓“εέας. οἰκοῦσι ἐφ δὲ αὐτὴν 

᾿ ἄνδρες γαυτικοὶ, καὶ ἄλλοε πλεῖστοι, οὗ μὲν ἐπ᾿ ὠκεανοῦ, οὗ δὲ κατὰ τὸ μέσον 75) τῆς 

γῆς, οἱ δὲ κύκλῳ τῆς πλατέας χη: ππκμ τῆς καλουμένης Τριτωγίόοος.. Καὶ ταὐτὰ 

μὲν περὲ τῆς ᾿“Ισίας. ἄκουε δὲ καὶ περὶ τῆς ᾿υρώπης. 

ἹΙερὶ τῆς Εὐρώπης. 

Τὸ τῆς Ἐυὐρώπης σχῆμα ἐστὶ ἐν τετράπλευρον, ὀξὺ μὲν πρὸς δύσιν, πλατὺ δὲ 

«πρὸς ἀνατολάς. Ταύτης δὲ κατὰ τὴν ἐσχάτην γρ' νῖαν 78) οὐἰκοῦσε τὸ ἔϑνος τῶν με- 

γαλοψύχων ᾿Ιβήρων, πλησίον τῶν στηλῶν, ἐπὲ τὸ τε εραμένον μῆκος τῆς γῆς» ὅπου 

ἐστὶν ὃ ὠκεανὸς πάνυ ννυχρός 79), ᾿Εγταῦϑα κατοικοῦσε καὶ οὗ Βρετανοὶ καὶ τὰ γένη 

τὰ λευκαὶ τῶν πολεμικῶν Γερμαγῶν. ἔστε δὲ τούτων ἢ γῆ βοϑία κατὰ τὸ σχῆμα" 

φϑάνουσι δὲ μέχρε τοῦ “Ἐρκυνίου δάσους. Καὶ ἐπὶ τούτοις ἐστὶ τὸ ) Πυρήναιον ὅ ὅρος 

καὶ τὰ οἰκήματα τῶν Κελτῶν, πλησίον τοῦ ᾿Ἡριδανοῦ τοῦ ποταμοῦ. ἑξῆς δὲ μετὰ 
τοῦτον ἐστὶν ἢ Τυρσηνικη γῆ. Ταύτης δὲ ἐπὶ τὴν ἀνατολὴν ἢ τοῦ "“λπιος 39) ὄρους 
ἀρχὴ ἐστὶν ὑποκειμένη τῇ ̓ Ιταλέᾳ. Εἰὶς τὸ μέσον δὲ ταύτης τῆς Τυρσηνικῆς γῆς ἔρχε- 



κορο σε ος ἘΠῚ ΣΝ ἘΣ 

ται ὦ “Ρῆνος ὁ ποταμὸς πρὸς τὴν βορινὴν ἊΣ ϑάλασσαν. ἐπὶ τῷ Ρήνῳ δὲ τῷ ποτα- 
κῳ ὁέει ὃ μέγας ποταμὸς ὁ Ἴστρος, στεφόμενος πρὸς ἀνατολὰς “πλησέον. τῆς ϑαλάσ- 
σης τῆς εὐξεένου. Καὶ οὗτος καλεῖται Δ αάνουβες 82), ὅπου ἐρεύγεται πᾶν τὸ λεπτο- 

τατον τοῦ "ὕδατος, συςτρεφόμενος διὰ 853) πενταπόρων προχοῶν τὴν Πεύκην τὴν γῆ- 
σον. Καὶ ἐπὲ τούτου μὲν πρὸς βορέαν 83) πολλὰ γένη εἰσὶν ἐξηπλωμένα μέχρε τοῦ 

στόματος τῆς Μιεώτεδος 85) ) λέμνης: Τερμανοὶ, Σαρμάται; Τέταε, ναὶ Βαστάρχαι ἦ ἢ 

μᾶλλον εἰπεῖν Βατάρχαι 86), χαὶ ἡ γῆ Ο πλείστη τῶν Δακῶν, καὶ οὗ ἐσχυροὲ ᾿Αλανοὶ, 
καὶ οἵ Ταῦροι, οἵτενες κατοικοῦσε τὸν μέγαν δρόμον τοῦ ᾿᾿χελλέως, τὸν στεγοὸν παὲ 

μακρὸν, καὶ τὸ στόμα αὐτῆς τῆς Μαιώτιδος λίμνης. Καὶ ὑπεραγὼ δὲ τούτων ἐξη- 
πλωτᾶε τὸ γένος τῶν πολνίππων ᾿“γανῶν, ὅπου εἰσὶν οὗ ἄνδρες οὗ μελάχλαενοι . καὶ 

οὗ ἑππημολγοὶὲ, οὗ ΝΝ»ευροὶ, καὶ οἑ Ἱππόποδες, καὶ οὗ Γελῶνοε, καὶ οὗ ᾿Δγάϑυρσοι, 

ὅπου τοῦ Βορυσϑενοῦς ποταμοῦ τὸ ὕδωρ σμίγεται 87) τῷ μετόπῳ τοῦ υξείνγον πόν-- 

τον ἀπέμπροςϑεν τοῦ Κριοῦ, ἐξεναντίας τῶν μελαίνων 88) πετρῶν. ᾿Εκεῖϑεν δὲ τοῦ 
᾿Τλδήσκου καὶ τοῦ Π|οντικάπου 85) τῶν δύο ποταμῶν τὸ ὕδατα ἀναβλύζουσε κεχω- 
ρισμένα ἕν τοὶς ὄρεσι τοὶς “Ριπαύοις. παρὰ δὲ ταὶς προχοαῖς τούτων πλησέον τῆς γε-- 
κρᾶς ϑαλάσσης τοὺ ὠκεανοῦ αὐξᾶγεταε ὦ ἤλεκτρος " λαμπρὸς λώϑος 59). ᾿Εχκεὶ δὲ 

πλησίον καὶ ὑπὸ τοὶς ψυχροῖς ᾿γαϑύρσοις ευρίσκεται ὦ ἀδάμας. Τοςοῦτοι μὲν γε- 
γόνάσιν οἱ οἰχοῦντες τὸν Ἴστρον τὸν ποταμὸν πρὸς τὸν βορέαν. Πρὸς δὲ τὸν νότον 

εἰσὶν οἱ 1. ἐθίίε; καὶ αἕ ἐσχυραὶ πόλεις τῶν ᾿Ιλρεκέων ἘΠ; οὗ Παννόνιοε, οὗ 53) Βουλ- 

γαροε: καὶ αὐτοὶ οὗ Θράκες 93γ, οἵτεγες ἄπειρον γὴν ἔχοντες: οὗ μὲν κατοικοῦσεν 

ἐπὲ ταῖς πλευραῖς τῆς Προποντίδος, οὗ δὲ ὑπὲρ τὸν ᾿Βλλήςποντον, οὗ δὲ ὑπὲρ τὸ 
«“ἰγαῖον πέλαγος, ὅπου ἐπὲ τὴν κορυφὴν τῆς Παλλήνης, τοὺ Θρακικοῦ ὁρους. εὑ- 

ρίσκεταε δ λίϑος ὃ ἀστέριος, ὅςτις ὥςπερ λύχνος λάμπει ἕν τῇ γυκτέ. Τοςοῦτοι μὲν 

᾿ πέριξ οἰκοῦσε τὸν Ἴστρον τὸν ποταμόν. 

Περὶ τοῦ λοιποῦ πόρου τῆς Εὐρώπης. 

Βλέπε δὲ ἤδη καὶ τὸν λοιπὸν πόρον τῆς Εὐρώπης, ὅςτις ἐκ τριγώνου πλευρὰς 
πρὸς τὴν ἀνατολὴν ἐρχόμενος, ἀπὸ τῶν δυτικῶν ἐπὶ τὰ ἑῷα 53) ἐκτείνεται. Καὶ τὴν. 

μὲν μέαν πλευρὰν οἰκοῦσιν οὗ [Ιβηρες, τὴν δὲ ἑτέραν οὗ Πανέλληνες, τὴν ὃ δὲ ἄλλην 
ἤγουν τὴν εὐθῳ οὗ ἀγαϑοὶ “υσονῆες κι ἤγουν οὗ :Ῥωμαῖοι. ᾿4λλ ἢ “μὲν. γῆ τῶν 
᾿Ιβήρων ἐστὲ γείτων τοῦ ἑσπερίου ὠκεανοῦ, καὶ ἐν αὐτῇ ἐστὲν ἢ ἄκρα τῶν στηλῶν ἢ 
ὀνομαζομένη ᾿4λυβη. Ὑπεράνω δὲ τῆςδε τῆς γῆς ἐστὶν ἡ Ταρτησὸς η) εὐδαίμων, ἡ 

γῆ τῶν πλουσίων ἀνδρῶν" καὶ οὗ Κειμοὲ 96) οἵτινες κατοικοῦσε τὰ ἡ πρόςποδα "Ἢ τοῦ 
Πυρηναίου ὄρους, ἀρχομένου ἀπὸ τοῦ ΠΝ ἔδὺ ὠκεανοῦ καὶ ἐχδιδομένου εἰς τὴν ϑα- 
λασσαν καὶ χωρίζοντος τοὺς Κελτοὺς καὶ τοὺς Ἴβηρας. Εἰς τὸ ἩΡΟΟΣ δὲ . τῶν ᾿βη- 

ρον καὶ “Ἑλλήνων ἐξήπλωται (ἢ γῇ αὐτῶν 55), καὶ διαχωρίζει μέσον αὐτὴν τὸ ᾿Απέν-- 
γίον ὄρος ἐϑυνόμεγον ὥςπεῤ ἐκ στάϑμης. Ὁ δὲ δλπιος ἄρχεται ἐκ τῆς βορεινῆς 
ϑαλάσσης ἜΝ καὶ λήγει ἐπὲ τὴν πορϑμέδα τὴν Σικελεκήν. ᾿Ἔϑνη ὑπάρχουσιν περὲ 
αὐτὸν ταῦτα, ἅτεινώ σοε λέξω νῦν εὐκόλως. “ἥρχομαι δὲ ἐ ἐκ βοῤῥὰς ΔΠΝ ἐκ τῆς 4υ- 
σονικῆς λὐθινοιμῷ ἄκρας. ᾿Εἰχεὶ εἰσὶν" οὗ “Πυ ῥῥηνοὶ. μετ᾽ αὐτοὺς δὲ εἰσὲ τὰ ἔϑνη τῶν 
Πελάσγων 592) οἵτενες ἀπὸ τῆς Κυλλήνης ἤγουν τοῦ ὀροὺυς τῆς ᾿ἡρκαδίας ἐπὶ τὴν 
ἑσπερίαν ϑάλασσαν ἀναβάντες, ἐγεαῦϑὰ κατῴκησαν. Μετὰ τούτους δὲ ἐστὲ τὸ 



ἔθνος τῶν λαμπροτάτων “ατένων τὸ πολεμικὸν, ἔχοντες γὴν ἄπειρον. ἐς μέσον δὲ 

αὐτῆς τῆς γῆς ἐστὲ ὁ Θύμβρες ὦ ποταμὸς, ὅςτις συστρέφεταε ἐπ᾿ αὐτὴν καὶ διδῇ 195) 

εἰς τὴν ϑάλασσαν. ἔστε δὲ πλατύτερος καὶ βασιλικώτατος πάντων τῶν ἄλλων ποτα- 

μῶν. “διαχωρέίζεε δὲ εἰς δύο τὴν “Ρώμην τὴν ἔνδοξον, τὸν οἶκον τῶν βασιλέων, τὴν 

μητέρα.τῶν πόλεων. καὶ πλουσιά γῆ. ᾿Επ' αὐτὴν δὲ ἐστὲ καὶ ὃ οἶκος τῆς ἁγνῆς Παρ- 

ϑεγόπης, μιᾶς τῶν Σηρήνων 194). Πρὸς δὲ τὸ νότιον μέρος ὑπὸ τὴν Σειρηνίδα πέ- 

τραν, ὕπον δηλονότε αὕτη ἡ Παρϑενόπη ἀπώλετο, φαίνεται συρόμενος ὁ Σέλαρος 

ποταμὸς ὁ Πευκεντέγος 195). Πλησίον δὲ ἐκεῖ εἰσὶν οἱ “ευκανοὶ καὶ οἱ Βρέντιοι ἀν- 

δρες" τοςοῦτον δὲ τόπον οὐκοῦσεν οὗτοι, ὅσος φϑάνεε ἕως τῆς λευκῆς πέτρας ΆᾺ 

τοῦ ὄρους τῆς Σικελέας. ᾿“π᾿ ἐκείνης τῆς γῆς ἐρχόμενος ἐπὶ τὸν βορρὲν τοῦ ζεφυ- 

ρου κα ἄκρα φαένεταε. Καὶ ἐπὲ ταύτην οἰκοῦσε 57) οὗ “οκροὶ. ὅσοι δηλονότε ἔφυ- 

γον ἀπὸ τῆς πατρίδος αὐτῶν τῆς “1οκρέίδος, μιγέντες ταῖς ἐδέαις κυρίαις δοῦλοι. 

“Ἑξῆς δὲ μεταὶ τούςδε εἰσὶν οἱ Μεταπόντιοι. Πλησέον δὲ τούτων ἐστὶν ἡ ἐπιϑυμητὴ 

καὶ καλὴ πόλις τοῦ πολυστεφάνου Κρότονος, οἰκούμενον 8) ἐπὲ τὸ ῥεύματα τοῦ 

«“ἰσάρου τοῦ ποταμοῦ. ὅπου ἐκεὶ ἔδοις καὶ τὸ ὑψηλὸν οἴκημα «ἧς Σεκελικῆς Ηρας. 

Ἔστε δὲ ἐκεῖ καὶ ἡ ονομαζομένη Συμβαρι» "77) η) ὑπὸ τοῦ Διὸς κεκατάραταε. ᾿Επὶ 

τούτοις δὲ τοῖς Συμβαρήσ“.-5 εἰδὲν οἱ Σαυνέταε 5). Κατὰ τὸ μέσον ὑπεράνωϑεν τοῦ 

Σιλάρον ποταμοῦ; καὶ τὰ ἔϑνη τὰ ταχέα τῶν Μαρσῶν. ὙὝπεράνωϑεν δὲ τῆς Συμ- 

βάρεως εἰσὶν οἱ Μάργοι 51). Πλησίον δὲ τῆς ϑαλάσσης κεῖται ἡ πόλις ἡ 1α- 

ρας ""2), ἥντινα ἐπόρϑησαν οἱ᾽ “μυκλαῖοι. Ἑξῆς δὲ ἐπὶ τούτοις ἐστὶν ἡ γῆ ἢ Κα- 

λαβρία καὶ τὰ ἔϑνη τῶν ᾿Ιαπήγων 15), φϑάνοντα μέχρε τῆς παραϑαλασσέίας τῆς 
»"5Ὑ ς “ ν} 5 

πόλεως τῆς καλουμένης ᾿ὕρίον, ὅπου τὸ ᾿Ανδριαντικον πέλαγος σύρεταε; καὲ ἔνδον 

ἐπὶ τὸν κόλπον τοῦτον ἐστὶν τῶν Γεστραίων 115). Τοςαῦτα μὲν ἔϑνη εἰσὶν ἐπὶ τῆς . 

᾿Δὐσονέδος γῆς. ᾿Εκεῖϑεν δὲ πρὸς ἀνατολὲς σύρεταε ὁ ̓ Ανδριαντικὸς κόλπος; ἅπο-- 

ξύων μὲν τὰς “ιβυρνίδας νήσους, περὶ τὴν ὑψηλὴν γὴν τῶν “Ὑλλείων, ὅση πλένεε 
ἐπὶ τὸν ἐσϑμὸν, καὶ 115) φέρεταε ἐπὲ τοῖς αἰγιαλοῖς τῶν Βουλιμαίων. ᾿Επὶ δὲ τὴν 

᾿γλλυρικὴν γὴν 115) ἀπλήρωτος περιστερέφεταε καὶ φϑάνεε ἕως τῆς Κολώνης καὶ 

τῶν ὑψηλῶν ὀρέων τῶν καλουμένων Κεραυνίων. Περὲ ἐκεῖνον δὲ τὸν κόλπον ἴδοις. 

ἂν καὶ τὸν τύμβον τὸν ἔνδοξον τοῦ Καδμου καὶ τῆς ̓ ομονέας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, 

καὶ τος δύο πέτρας τοὺς τάφους τῶν φίλων τοῦ Καόμου, αἵτενες, ὅταν ἀρχῇ τὶς 

σημαίνουσα τοῖς πολίταις "17), τότε ἀμφότεραε κινοῦνταε εἰς ἀλλήλας καὶ συμπο- 

ρεύονται, καίπερ ἑστηριγμέναε οὔσαι. Πρὸς δὲ τὸν νότον ὑπὲρ τὴν εὔγειον Θρά- 

κὴν καὶ τὴν ᾿Ὠρικίαν γῆν, ἐστὶν κα ἀρχὴ τῆς “Ελλάδος, ἄνω καταπολὺ ἀνερχομένῃ 
διεζωσμένη διπλὴν ""5) θάλασσαν, τὴν “ἰγαῖαν δηλονότε καὶ τὴν Σικελικὴν» τὴν 

μὲν πρὸς ζέφυρον, τὴν δὲ πρὸς εὖρον. 

Περὶ τῆς Πελοπονήσου. 

Ἢ Πελοπόνησος 115) δὲ ἕπεται ὁμοῖα πλατάνου φύλλῳ, στεγη) οὖσα κατὰ τὸ 
ἄκρον. πρὸς γὰρ τὸν βοῤῥὲν στενούμενος ὦ ἐσϑμὸς ἔοικε τῷ φύλλῳ τῷ προςπεφυ- 
κότε τῷ κλαδῳ. Τούτου δὲ πρὸς μὲν τὴν δύσιν ἐστὶν καὶ Τριφυλὶς γῆ, ἡ ἔχουσα 
γένη τρία τῶν ἐπηλεέίων, τῶν ἐπηλύδων καὶ Μινύων 1529). Ἐπ᾿ αὐτὴς δὲ τῆς γῆς 
ἔρχεταε καὶ ὁ ᾿Ζ“λφειὸς ποταμὸς, ὦ ἐπιϑυμώτατος 1321) τῶν ἄλλων" σχιζομένου τοῦ 



παῦσαι ὃ "-»------ 

Τιὐρώτου ποταμοῦ τῆς Μεσίνης, ἥτις ἐστὶ 133) τῆς Τζακονέας. οἵτινες ποταμοὶ καὶ 
ἀμφότεροι ἐρχόμενοι ἀπὸ τῆς “σίας 123), ὁ μὲν τέμγεε τὴν γὴν τῶν ᾿Ηλείων, ὁ δὲ 
τῶν “Πακώνων. Κατὰ δὲ τὴν μέσην τὴν νῆσον ἐπὶ τὴν κυρτὴν γὴν κατοικοῦσιν οὗ 
᾿ρκάδες ὑπὸ τοῦ ὑψηλοῦ ὄρους τοῦ ᾿Βρυμάνϑου, ὅπου ὁ Μέλας καὶ ὁ Κράϑις καὶ 
ὁ ̓ Ιάων καὶ ὁ Γύγεος 122), οὗ πέντε οὗτοι ποταμοὶ ῥέουσι. Π]λησέον δὲ τῶν ᾿“ργείων 

ἐστὶν ἢ) ἄροσις καὶ ἡ γαῖα τῶν Πακώγων, ἡ μὲν ὁρῶσα πρὸς ἀνατολὰς, ἡ. δὲ πρὸς 
γύτον. 

Περὶ τῶν ᾿Ισϑμέων. 
ἹΙερὶ δὲ τὸ ἴσϑμια στεναὶ δύο ϑάλασσαε κτυποῦσιν, ἢ τε Κορινϑέᾳ καὶ ἡ Σα- 

ρωνική. Καὶ ἡ Κορινϑία μὲν ἐστὶν 125) ἐξ ἐγανείας τῆς Εφύρου πόλεως ἀπὸ τοῦ 
᾿Αγδριαντεκοῦ πελάγους. ἡ Σαρωνικὴ δὲ ἐστὶ συρομένῃ πρὸς ἀνατολὸς. Βμπροσϑεν 

δὲ τοὺ ἰσϑμοὺ πρὸς ἀνατολὲς εἰσὶν αὲ ᾿ἀϑῆναι. ᾿Αἰναμέσον δὲ τῶνδε σύρεται ὃ 

᾿λισσος ποταμὸς. ὅπου ποτὲ καὶ ὁ βοῤῥᾶς ἐκεὶ βασιλεὺς ἣν τῆς Θράκης "5). ᾿Βπὲ 
ταύταες δὲ ἐστὶν ἢ γῇ τῶν Βοιωτῶν καὶ τῶν “οκρέδων 217)" ἐξεναντίας δὲ τοῦ Ζε- 
φύρου ἥπλωταε τ γῇ τῆς “ἰΙοϑώνης, ἤνουν Μακεδωνέας. ᾿Βπὶ ταῖς πόλεσε δὲ ταῦύτ 
ταις ἐστὶ καὶ ἡ Θεσσαλῆα 138), καὶ τὸ ὁρος τὸ χε." δες 129) τὸ καλούμενον “ἕμος 
φαίνεταε ἕν αὐταὶς. Ὑπερανω δὲ τῆςὸε τῆς Μακεδονίας «ἔστε!» κα μεγάλη γὴ τῶν 
“ιτωλῶν, ἐπὶ τὴν ἐξοχὴν τοῦ ὄρους τῆς ᾿Ιταλίας, ὃ κεῖταε πρὸς νότογ. δεο μέσον 
δὲ τούτου τοῦ ὄρους ὁ ᾿Αἴχελωϊος ὃ ποταμὸς συστρεφόμενος, διασύρεται διαμέ- 
σον 1595) τῶν ᾿Βχινάδων νησῶν. ᾿Επὶ ταύτῃ δὲ τῇ γῇ. τῶν “ἐτωλών δηλονότε; 
ἐστὶν τ) γῆ ἢ Φωκὶς, συρομένη ἐς μέσον δύσεως καὶ ἀνατολῆς, καὶ ἀποκλένουσα πρὸς 
βοῤῥαὶν ἐπὶ τῇ ἐξοχὴ τοὺ ὅρους 13) τοῦ Παρνασοῦ, κατὰ τὸ στόμα τῶν Θερμο- 
πυλῶν. Καὶ διομέσον δὲ τῆς Φωκίδος ἔρχεται Ο Κηφισσὸς ποταμὸς. ἐν ᾧ 32) πο- 

τάμῳ ἐστὲ καὶ τ γὴ τῆς πόλεως τῆς Πυϑῶνος, ὅπου καὶ ἡ περιπλοκῆ τῆς δελφῖνος 
τοῦ δράκοντος ἐστίν. Τοραύτα μέν εἴρηταε καὶ περὶ τῇΞ Εὐρώπης. 

Περὶ τῶν νησῶν τῆς ἑσπερίας καὶ Φοινικῆς ϑαλάσσης τ). 

Ἄκουσον δὲ ἤδη καὶ πάσας τὲς νήσους, αἵτινες οἰκοῦνται παρὰ τῶν ἀγϑρώ- 
πὼν ἕν τῇ ϑαλάσσῃ, τῇ τε ἑσπερέᾳ καὶ Φοινικῇ. «Τξ νῆσοε αἕ Γυμνάσιαι τῆς ἑσπε- 
οίας ἄλὸς εἰσὶν αὗταε" ἢ) Βοῦσος, ἡ Σαρδὼ ἢ πλατέα, καὶ ἢ ἐπέραστος Κύρνος, 
ἥντινα καὶ κεφαλὴν 134) χαλοῦσε διὰ τὰς πολλὲς ἐξοχες τῶν ὀρέων καὶ τὰ δάση, 
Μετὰ δὲ τὴν Κύρνην εἰσὶν αὲ περέδρομοε γῆσοι τοῦ ᾿Ϊππότου τοῦ υἱοῦ τοὺ “4εὅ-- 

λου 35), ἐξ ὧν αἱ ἑπτὰ μόνον εἰσὶ πλωταὶ καὶ ἐπώγυμοε τοῖς ἐνδρᾶσεν 55). Εἰσὲ 
Ι Ξ ς- χι , Ὁ τ σ ᾿ ᾿ ἣ ; εν , ς 

δὲ αὐται ἡ Στρογγυλῃ; ἢ Εὐώνυμος, ἢ Διδύμη, ἡ Φοινηκωδης, ἢ Ἐρυκώδη, υ) 

ἑεροὰ ᾿Ηφαίστου καὶ Μιπαρά "37). καὶ ἡ Τρινακρέα "5). κατὰ δὲ τὴν ἄκραν ταύ- 

της ἐστὶν ἡ Π]άχυνος, καὶ ἡ Πελωρὶς, καὶ ἡ “ιβύη. ᾿Ζ4λλ᾽ ἢ μὲν “ιβύη ἐστὲ προς 

τὸν ζέφυρον" ἡ δὲ Πελωρὶς πρὸς τὸν ἄρκτον 155), ὁρῶσα πρὸς τὴν «Αὐσονέαν ὑπ᾿ 

γῆν. καὶ ταύτης πρὸς μὲν τὸν βοῤῥὼν ἐστὶν ὀλεϑρέα ὁδός τοῖς ναύταις. Πρὸς δὲ 

τὸν γότον ἐστὶν ὁ “ειβυκὸς πόρος; καὶ ἢ ἀρχὴ τῆς μεγαλοτέρας Σύρτιδος. 1Π|ρὸς δὲ 
τὴν δύσεν ἐστὶν ἢ ἑτέρα Σύρτις ἡ μικραὶ, ἧἥςτινος ἔαπροσϑεν εἰσὶ δύο γησίδεα, ἢ 

Μήνιξ καὶ τὰ Κέρκυνα 131), καὶ ἔχουσε τὸν λιμένα καὶ τὴν πορεῖαν ὑπὸ τῆς “ως 
βώς: ᾿Αλλ ὅταν δὴ μετὰ νηὸς ὁδεύῃς ἐπὶ τὴν ᾿Ιηπυγέαν γὴν περὶ τὸν ἀριστερὸν 
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πόρον τῆς ᾿Ἡνδριάδος ϑαλάσσης; παρευϑὺς δὴ ) εὑρήσεις τὴν γῆσον τοῦ 4ιομήδους. 
Μετὰ ὁὲ τῆςὸε τῆς νήσου αὲ ᾿ἡψύρτεθες γῆσοε εἰσὲ πρὸς αγατολὲς Ἡαμς ἑξὴς δὲ ἐπὶ 
ταύταις εἰ σὲν αἕ “Ἰιβυρνίοες γῆσοι. ᾿Ερχόμενος δὲ πρὸς νότον μετοὶ τῆς γηος ἐπὶ τὸ 
δρυμὰ ὁ ὁρη; αἑ νῆσοι τῶν ᾿“αμπρακίων 5. φαίνονται πύῤῥωϑεν, καὶ ἢ λιπαραὶ Κέρ- 

κυρα, ἥτις καὶ Φαιακίέα λέγεται. ᾿Επὲ ταύτῃ δὲ ἡ νῆσος ἐστὶν ᾿1ϑκη καὶ τὰ ἄλλα 
γησέδια, ὅσα ὁ ̓ α΄χελῷος ὁ ποταμὸς περιστρέρεε συρόμενος ἀπὸ τῆς Χαλκέδος γῆς 5) 
λέγω δὴ τας λεγομένας ᾿βχενάδας. Πρὸς ὁὲ τὸν βοῤῥαν πολλαὶ νῆσοι φαίνονται 
ἀπὸ τοῦ ̓ Αμνισσοὺ ποταμοῦ, τὰ “ἴγυλα, τὸ Κύϑηρα, ἢ τραχεῖα Καλαύρια. ᾿1κ 
δὲ τὸ ἕτερον μέρος 155) ἐξ ἀνατολῶν πρὸς δυσμες ἐστὶν ἡ Κάρπαϑος. ἡ Κρήτη ἡ. 
τεμέα ἢ πολλὴ καὶ λεπαρὰ καὶ εὔτροφος. ᾿Εξεναντέας δὲ τῆς 4“ γύπτου ἐστὶν ἡ "Ρό-- 
δος, ἢ γῇ τῶν ]ηλυσίων ἀνὸρ “ γν. Μετ αὐτῆς δὲ εἰσὶν αὖ Χελιδονίαε τρεῖς νῆσοι 
ἐπ᾽ 127) χγατολὰς ἐνόοϑεν τῆς μεγάλης ἄκρας τῆς Πατρηΐοος τ Εν ἘΥΖ] Κύπρος ὁὲ, 
ἧτες καὶ Κεράστη ἐκαλεῖτο, ἐστὶ προς ἀνατολὲς ἐνδοϑε τῶν κόλπων 1) τοῦ Π|αμ- 
φυλίου. ἐγγὺς δὲ τῆς Α ὐπηρ λει ἐν τῷ ἐσσικῷ κόλπῳ κεῖται ἢ "ζραδος γῇσος. Θαυ- 

μαστὸς ὁέ τες πύρος ἐστὲ καὶ ὁ τοῦ Αἰγαώωυ ὁ ἔχων ἐσωϑεν ἄπεέρον πλῆϑος καὶ τα- 
ξεν γήσων, ἐξ ἑκατέρωϑεν τῶν μυρῶν χα Καὶ τοφοῦτον δὲ τεϑαυμάστωται, ὁπο- 

δον ἐστὶν ὁ στεγὸς τόπος" τῆς “Ελλης τῆς ᾿Αϑαμαντίδος, ἤγουν ὅσος ἐστὶν ὁ αὐλὸς ὁ 

᾿ὅἄπὸ τῆς Τενέθον ἕως τῆς Π|ροικονήσοι 71), ὅπου ἐκεὶ ἢ “βυδος καὶ ἡ Σηστὸς αἕ 
πόλεις ἐναντίον ὅρμον ἐποίησαν. ἡ μὲν γὰρ "Δβυδος πόλις ἐστὲ τῆς ᾿“΄σίας, καὶ δὲ Ση- 
στὸς τῆς Εὐρώπης. Καὶ ἐπὶ τῆς Τὐρώπης μὲν ἐστὶν ἢ, "Μάχρις, ἢ ̓ Πβαντία ΤΩ 
ἤγουν ἢ Βύροια, ἢ Σκύρος, καὶ ἡ ὑψηλὴ Πεπάρηϑος. ὅπου ἐστὶ καὶ ἡ “ἤμνος καὲ 
ῷ Θάσος, ἥτις καὶ -ογυγέα 155} καλεῖται καὶ ἢ Σαᾶμος ἢ Θρᾳκεκ), καὶ ἡ Ἴμβρος. 
“Αὲ δὲ λαχοῦσαε νῆσοι τὴν πρώτην γὴν τῆς ᾿“οσίας καὶ κυκλοῦσαε τὴν 4ηλον τὴν νὴ- 
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σον, Κυκλαδας ὠνόμασαν 153). Μετὰ δὲ τούτων αἕ γῆσοι εἰσὶν αἷ λεγόμεναε Σπο- 

ράόθες. ἐπὶ ταύταις ὁὲ εἰσὶν αἱ ᾿Ιωνιάδες νῆσοε, ὅπου ἡ Κύνος, καὶ ἡ ἐπιϑυμητὴ Σά- 
μος, καὶ ἡ Χῖος. επὶ τοὺς πόδας τοῦ Π]ελινέον ὄρους 15"). ἐκεῖϑεν δὲ φαέγονται καὶ 
τὰ ὁρὴ τῶν “ὠλέθων γήσων; καὶ τῆς “Πέσβον, καὶ τῆς  ἐενέδουν. ᾿βακεῖϑεν πάλιν 

ἐστὶ καὶ ὁ περὶ τὴν Κύζικον μέλας πόντος, ἐρχόμεγος ἐπὶ 155) τὸν ᾿“Ελλήςποντον καὶὲὶ 
ἐπὶ τὴν Προποντέδα. Ὑπὲρ δὲ τὸν ἀριστερὸν πόρον τοὺ Ευξείνον ἐξεναντίας τοῦ Βο- 
ρυσϑενοὺς ποτομοῦ ἐστὶν ἢ γῆσος ἢ λευκὴ 157) γ) γῇ τῶν ψυχῶν: τῶν ἡρώων. ᾿Επ᾿ εὐ- 
ϑείας ὁέ σοι ἐρχομένῳ ἐπὶ τὸν Κιβεψέον, βόρπορον ἐσωϑεν τῆς Μαεώτεδος λέμνης 

ἐστὶ μέα νῆσος μεγίστη κατὰ τὸ δεξιὸν μέρος, καὶ ἡ Φαιναγόρη, καὶ ἡ ̓Ερμώνασσα, 
αἵτινες εἰσὶ μεγαλόδοξοε τοῖς ἐν τῇ ϑαλάσσῃ ανὸρᾶσιν ""5). 

Περὶ τῶν τοῦ ὠκεανοῦ νησῶν 175). 
Ν Α Α 2) -"ὝἬἩ᾿ Σ ν μ) 

Εἰσὶ δὲ καὶ παρα τὸν ὠκεαγον ἄλλοι γῆσοε, ὥντενων 59) ταῖς ϑέσεις εἴποιμε ἂν 
) δριο «τὰ Ν' ΕΥ ν᾿ . ͵ ς 

καὶ τοὺς ἀνέμους, ἐν ᾧ ἑκάστη κεῖταε: στε ὁὲ περὶ τὸν ᾿Ζτλαντικον κολπον ἢ βοο- 
τρύφος “Ἐρύϑεια: ἥντενα οἰκοῦσεν οἱ μακρόβιοι “ἰϑέοπες. Περὶ δὲ τὴν ἀρχὴν τῆς 
Εὐρώπης εἰσὶν αἱ ᾿βοπερίδαι νῆσοι ν᾿ ἄςτιγας οἰκοῦσε οὗ πλούσιος τῶν ᾿Ιβήρων, ὅπου 
καὶ ὁ κασσίτερος γενᾶταε 151) ᾿Επὶ ὁὲ τὰ βόῤῥεια μέρη τοῦ ὠκεανοῦ εἰσὶ καὶ ἄλλαε 

δύο νῆσοι, λεγόμεναι Βρετανέδες, ἐξεναντέας τοῦ “Π νου τοῦ ποταμοῦ. ὧντινων 

τὸ μέγεϑος ἐστὲ πάνυ μέγα καὶ οὐδεμέα νῆσος ἐξισοῦταε τούτοις "“2). ὀγομάζονταε 
Β 



δὲ αὕταε, ἡ 153) μὲν Σκοτία, ἡ δὲ ᾿ἔγλεια. Πλησίον δὲ τῶν Κἂσσιτερέδων νήσων 
τῶν μικρῶν ἐστὶν ἕτερος πόρος. ὅπου αἴ γυναϊκες τῶν μνιτῶν ἐξεναντέας τὸν Ζεῦ- 
γυσον ἑορτάζουσιν. Διερχόμενος δὲ ἐπὶ τὰ ἔμπροςϑεν μέρη τῶν βρετανικῶν νήσων 

πυλλὴν ὁδὸν, εὑρήσεις τήν Θούλην νῆσον, ὅπου ἐκεῖσε πρὸς τὸν ἄρκτον ὁ ἥλιος ἐλ- 
ϑὼν τὰς ἡ μέρας καὶ τὰς νύκτας τὸ ἀειλαμπὲς αὐτοῦ φῶς ἐκκέχυται 553), δεὰ τὸ ἐπί- 

μηγρεεῷ τῶν ἡμερῶν. ᾿Βμπροσϑεν δὲ πάλιν ἐρχόμενος ἐπὶ τὴν ἀνατολὴν ϑαάλασσαν, 
εὑρήσεις τὴν Χρυσὴν ΘᾺ) γῆσον, ὅπου τοῦ καϑαροῦ ἡλίου ἢ ἀνατολὴ φαίνεται. 
Στραφεὶς δὲ ἐκεῖϑεν ἔμπροσϑεν ἐπὶ τῆς νοτίας κολώνης» εὑρήσεις ΤῊ Ταπροβά- 
γαν 156) τὴν μεγάλην γῆσον τῆς ̓ Ἡφροδέσης, τὴν μητέρα τῶν ἐλεφάντων. Ὑπερά- 
γωϑεν δὲ ταύτης ἐν τῷ οὐραγίῳ κύκλῳ ἀγαστέφεται ο λαμπρὸς καρκίνος. "ἔστι δὲ 
πλατέα "57) κατὰ τὸ μέγεϑος: πανταχοῦ δὲ περὶ αὐτὴν οἰκοῦσε τοῦ ἐρυϑραίου πόν- 
του τὰ ρεμμόεας ἤγουν ϑινες καὶ κήτεα ὅμοια, τοῖς ὑψηλοῖς ὄρεσιν 168), ὅπου δυς- 

κόλως τὶς δύναταε ἐχφυγεὶν τὰ στόματα αὐτῶνγ᾽ πολλάκις γὰρ ταῦτα “πατέἕπεον καὲ 

τοὺς ἐχεῖϑεν περιπλέοντας, σὺν ταὶς γναυσίν. ᾿Εμπροσϑὲν 169) δὲ ἐπὶ τὰ μέρη τῆς 
Καράμῳ κέῤφς; τῆς ἐξωϑεν ἄκρας ἐστὶν ἡ Περσώνησος, ἢ "ὐλθιλμενη ᾿(γυρις, ὅπου 
ἐστὲ καὶ ὁ τύμβος τοῦ ᾿βρυὸ ραίου “βασιλέως. ᾿Ἡρχόμενος δὲ ἐκεῖϑεν ἐπὶ τὸ στόμα 
τῆς Περσεκὴς θαλάσσης, ἤγουν τῆς ἐρυϑρᾶς, πρὸς τὰ βόρεια μέρη; εὑρήσεις τὸ 

Ἴκαρον, ὅπου εἰσὶ τῆς ᾿Ἡρτέμεδος οἱ τερον οὗ αὐτομάτως ὠἠρόμος τανα Καὶ τόσας 

μὲν νήσους ἐπέχει ὁ ὠκεαγὸς μείζονας. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαε πολλαὶ, αἑ μὲν ἐπὶ τῆς “1ε- 

βυκῆς ἁλὸς, αἑ δὲ ἐπὶ πῆς ᾿Ασίας, αἱ ὁὲ ἐπὶ τῆς Εὐρώπης" ἐξ ὧν αἱ μὲν οἰκοῦνταε 

ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν καὶ εἰσὲ γνωστοὶ τοῖς πλέουσι τὴν. ϑάλασσαν; αἱ δέ εἰσε βαϑύκρη- 
μῖνοε καὶ τοῖς ἀνδρᾶσεν ἄγνωστοι, ὧν το ὀνόματα οὐκ ἔστε μοε εὔκολον εὐτεῖν σάφως. 
Καὲ ταῦτα μὲν εἴρηται περὶ τῶν νησὼν 179). 

Περὶ τῶν ἐθνῶν τῆς οἴκου μένη ς. 

,“Μέλλοντες δὲ εἰπεῖν καὶ περὶ τῶν ἐϑνών τῶν οἰκούντων τὴν οἰκουμένην, δέον 
ἐκρίναμεν πρώτον ἅψασϑαι ὀλίγον τὶ πὲρὲ τῶν ὁροϑεσίων τῶν τριῶν γαιῶν τῆς 
τε Βυρώπης δηλογότε καὶ τῆς “ιβύης καὶ τῆς ᾿Ασίας. Καὶ εἶτα λελέχϑαε αὐτα. 

Περὶ τὴ) ἐκτάσεως καὲ περι γραφῆς τῶν γαεῶν, τῆς τὲ Εὐρώ- 

πης λέγω καὶ Πιβύης τε καὶ ᾿Ασέας. 

ὙΦ ΉΒΑ ἔχτασις καὶ ἡ περιγραφὴ ἀμφοτέρων τουτὶ τῶν γαΐων, τῆς τὲ «Ἐὐρώπης 
δηλονότι καὶ τῆς “Πβύης, ῃ αὐτὴ ὁρᾶται ἐν μόνῃ τῇ “σέᾳ ἑλκομένη κατὰ τὸ ἔναν- 
τίον. καὶ γὰρ τῆς ᾿ΠΙσέας ὃ ὄρος πρὸς τὴν ἀνατολὴν ἔρχεται, τῶν δὲ ἑτέρων δύο 
γαιῶν ΡῈ τὴν δύσιν. “Ὅμοιον δὲ ἐστὲ τὸ σχῆμα στροβηλοειδὲς ἜΤ ῊΣ ὀλέγον ἐρ- 
χόμενον μὲν πρὸς. τὴν δύσιν, πρὸς δὲ τὴν ἀνατολὴν πλατυνόμενγον. ὅπου τοῦ Θη- 

βαγενοὺς “Διονύσου ἵστανται αὲ στῆλαι ἐς τὸ τέλος παρὰ τὸν ῥοῦν τοῦ ὠκεανοῦ, 

ὕπου ὁ Ῥάγγης τὸ ἀπὸ νύσσος λευκὸν ὕδωρ ἐπὶ τὸν λαταμῶνα κυλέεε 113). ᾿Αλλ οὐ 

τοφοῦτον ἐστὶ τὸ ̓μέγεϑος τῆς ̓ Ἡσίας, ὡς ὅσον ἐστὶ τῶν δύων γαιῶν. ἐλλ᾽ οὐδὲ κατὰ 

τὸ εἶδος ἐστὶν ὅμοιον καὶ γεὶρ ἐν ἐκξδίνγαες ἄπειρος μέα ϑάλασσα ἡγεμονεύεε, ἐν δὲ 

τῇ “σίᾳ ὃ πολὺς ὠκεανὸς ἐστὲ 115). τρεῖς γὰρ κόλπους ἐκβάλλει, τὸν τὸ Περσικὸν 

δηλονότι, τὸν τε Ὑρκανικὸν καὶ τὸν ᾿ἀραβεκὸν" καὶ οἱ μὲν ὀύο γνότιοι εἰσὶ; ὁ ὁξ 'ὕρ- 



π-π-- αν Τ᾽ ---- 

Ε τ ᾿ ν . . ᾽ Ὺ 
κανικὸς εἴς τὸν βοῤῥαν βλέπει 175) ἐπὶ τὸν λέβα τον γείτονα τοὺ Πυξείγον πόντου, 

“ γ᾽ ἢ. ᾽ - ᾽ν ε "4 ᾿ ἢ περὶ ὄντιναὰ Ἔνξειγον καὶ Ὑρκανικὸν πόντον πολλοὶ ἄνδρες οἰχοῦσιν. ᾿“μφοτέρωον 
ν -»"ὝἪ ’ , Ἅ, “ “ “ 3» Ἷ δὲ τούτων τῶν ὄύο πόντων ἐσϑμὸς ἐστὶν ἄπειρος διαχωρίζων ταύτας" ἔστε 115) δὲ 

᾿ Ε - ; ᾿ » ) , ͵ -ο“ἷὟ᾽ ᾿ 

ἐνθα κακεῖσε παρατεινόμενος εἰς πολλὰ μέρη. Καὶ εἰς τὸ μέσον πάσης τῆς ᾿“Ισέας 
ΒΩ » ᾿ » , ᾽ κι “ἷ ᾿ περιβέβηκεν ὄρος, ἤγουν βουνὸς, ἀρξάμενον ἀπὸ τῆς Παμφυλέδος καὶ φϑάνον μέ- ὩΣ - ᾿ ὝΑΥΑ, ᾿  ΎΨ. δὲ δ ΩΡ " 1117 Ζρε τῶν ᾿νδών. καὶ ποτὲ μὲν λοξὸν καὶ ἀγκύλον, ποτὲ δὲ ορϑον τοὶς βαὸδίζουσε ) 

ΡῈ τ' - ἃ Ἱ -" ᾿ Ὶ ΠΑ δ ἡ, ΄ δὲ -»᾿», ι, " Α 

πέλει. αυρον ὃὲ καλουσε, βοὸς εἔθος ἔχον. “ τουτοῦυ τοὺ ρους πολλοὶ καὶ 
" ΄ ᾿ ΄σ Ὁ ι 3 Α « . »Σ 

ἄπειροι ποταμοὶ ῥέουσιν, οὗ μὲν πρὸς τὸν βοῤῥᾶν, οἱ δὲ ἐπὶ τὴν ὁρμὴν τοῦ ζεφύ- 
ἐ - ἂσ ὦ ᾽ ΄, » πὲ ὦ " . »- ρου, καὶ ἄλλοι ἐπὶ τὸν νότον" ὧν τὰ ὀνόματα οὐ δύναταί τις εὐτεὶν δεὰ τὸ τὸν Τ᾽αῦ- 

᾿ » ΒΞ" ᾿ » - ἢ [7] »Ἥ 

ρον πολλὰς ἔχοντα τὰς ἐπωνυμίας 118). “1λλα ταῦτα μὲν οὐτῶς. νῦν δὲ ἄρχομαι 
“ὰ ν .γ - “ “ ι 2) 
λέξαε καὶ πάντα τὰ ἔϑνη, ὅσα οἰχοῦσε τὴν γῆν. σὺ δὲ ἄκουσον. 

-“ »"ὝἭἫ ΄ -»"Ἢ ΕῚ , ΨῊ ) Περὶ τῶν ἐϑνῶὼῶν πάντων, τῶν οἰκούντων τὴν οἰκου μένη ν. 

Πλησίον μὲν τῆς Μαιώτιδος λίμνης οἰκοῦσιν οὗ Μαεῶται καὶ τὸ ἔϑνη τῶν Σαυ- 
ροματῶν, πολὺν καὶ ἄπειρον γὴν 115) ἔχοντες. ἧς μέσον συρόμεγος ὃ ἽἼ ἀναϊς τὴς 
Μαιώτιδος εἰς μέσον πέπτεε. καὶ χοωρέζεε τὴν Ευρώπην ἀπὸ τῆς “σέας, τὴν Βύρώ- 

πὴν οὖσαν εἰς δύσεν, τὴν δὲ “σέαν εἰς τὴν ἀνατολὴν. σύρεταε δὲ οὕτος ἐπὶ τοῖς πε- 
δίοις τῶν Σκυϑῶν ἐκ τοῦ βοῤῥᾶ᾽ αἱ πηγαὶ δὲ αὐτοῦ ἔρχονταε 189) ἀπὸ τοῦ Καυκά- 

Ε “ νὰ ΣΒῚ , ΄ ς ᾿ ἘΝ ΗΝ , 
σου ὄρους, ὅπου ψυχρα "51) γένεται μεγέστη. Οὗ Σινδοὲ καὶ οἵ Κιμέρεοι καὶ οὗ πλη- 
σέον τοῦ Εὐξείνου πόντον, καὶ οὗ Κέρται, καὶ οὗ Ορέταε 1533), καὶ οἵ ἐσχυρότατοι 
“Ελληνες.; πυκνύτέροι ὄντες τοὺς Σαυρομάτας ὑπέχουσι. Πρὸς δὲ τὴν ἀνατολὴν 
τούτου τοῦ ποταμοὺ καὶ τὸν βοῤῥεαν ὁ ἐσϑμὸς τῆς Κασπίας ϑαλάσσης καὶ τοῦ Πὺ- 
ξείνου πόντου ἐπέκειται. ἐπὶ τούτῳ δὲ τῷ ἰσϑμῷ οἱ ἀνατολικοὶ Ἴβηρες οἰχοῦσιν, οἵ- 
τινες ἦλθον ἀπὸ τῆς Πυρῥήνης ἐκ δύσεως πρὸς ἀνατολὰς μετοικεσϑέγτες. Κατοι- 
κοῦσε δὲ καὶ οἵ Καμαρέταε 183). ἔνϑα ἐστὶν ἡ Κασπία ϑάλασσα. 

Περὶ τῆς Κασπέας ϑαλάσσης. 
«ε ο 

«Αὕτη δὲ ἡ Κασπία θάλασσα ἐστὶ μεγίστη καὶ περέδρομος., ὅσον ἐπὶ τρεῖς μῆ- 
᾿ 2 ΕΣ "-Ὁ »"᾽΄Ά 

γας περάσειας ἂν αὐτήν. γένεται δὲ ἐπ᾿ αὐτῇ τῇ ᾿γρκανέᾳ ὦ κρύσταλος, καὶ ἡἢὶ ἐάσ- 
ι ΕῚ » Ὁ Ε) ᾿ » 

πὴ 833), ἡ ἐχϑρὰ τοῖς δαίμοσι. καὶ τοῦτα μὲν οὕτως. ᾿4πὸ δὲ τῆς ζεφυρέτεδος 
» ᾿ χ ἀν δὲν “ἐδ , Ν χ, ᾿ » ᾿ Ἀπ πλευρᾶς προς τὸν βοῤῥαν ἀρξου 185) λέγειν τα ἔϑνη. Καὶ πρῶτοι μὲν εἰσὶν οὗ Σκύ- 

ϑαι, ὅσοι οἰκοῦσι πλησίον τῆς Κρονικῆς ϑαλάσσης κατὰ τὴν παραλίαν καὶ τὸ στόμα 
τῆς Κασπέας 135) ϑαλάσσης. “Ἑξῆς δὲ οἱ Οὖνοε εἰσὶν .81) χαὶ ἐπ᾿ αὐτῆς οἱ Κάσπιοι, 
καὶ ἐπὶ τούτοις οὗ πολεμεκοὶ ᾿Ζ“λβανοὶ. 1ν δὲ ὑπεράνω αὐτῶν τραχεῖαν γῆν οἱὐ- 
κοῦσιν οὗ Καδδούσιοε' καὶ πλησίον αὐτῶν εἰσὶν οὗ Μαρδιοε καὶ οὗ ἱΓρκάνεοι. ᾿Ππ᾿ αὐ- 
τοῖς δὲ ὁ Μάρδος ὁ ποταμὸς, συστρεφόμενος εἰς τὴν ρκανέαν ϑάλασσαν δι- 
δὴ ν55). ᾿4λλ᾽ οἱ μὲν Βακχτροὶ ἐπὶ τὸ ἀριστερὸν μέρος τῆς 'ἵρκανίας τὸ εὐρυχω.- 
ρότατον εἰσὶν, ἐπὶ τοὺς πόδας τοῦ Π]αρνάσου "35) τοῦ ὄρους. ἐπὶ δὲ τὸ ἕτερον μέρος δὶ ἰξρξιὸν. ἐπὶ τοῖς Κασπίοις ὕδασεν εἰσὶν οὗ Ζ4ερπέβιοι. καὶ μετὰ τούτους εἰσὶν οὗ 

Μιασσαγέεαε οἱ πολεμικοὶ κατὰ τὴν ἀντέπερα ἀνατολὴν, ἐπὶ τοῦ ἡχητεκοῦ ᾿ἥραξου 
τοῦ ποταμοῦ, οἵτινες κακόφελοι τῶν ἄλλων εἰσὶ, καὶ αἱ ϑυσίαε αὐτῶν γένονταε δεὲ 
γάλακτος ἑππίου "59). τὸν γὰρ οἶνον οὐκ οἴδασιν ὁποῖος ἐστὲ "5"). ᾿Δνώτερον δὲ ΡΥ: Β 2 

ὧΨ 



ἐπὶ τούτοις πρὸς τὸν βοῤῥὰν οἱ “Χωράσμιοι εἰσὶν" ἐφ᾽ οἷς ἢ Σουγδία τ 92) ἐστὶ γῆ 
ἧςτινος μέσον ὁ ἾὭξος ὁ ποταμὸς συστρέφεται, ὅςτις τὸ “Ἡμωδὸν ὁ ὅρος καταλιπῶν, 

τὸ παρὰ τὰς τοῦ Διονύσου στῆλας κείμενον, ἐπὶ τὴν Κασπίαν κατέρχεται ϑαάλασ- 

σαν. Μετὰ δὲ τὸν ᾿Ὥξον ἐπὶ ταῖς πρῤρχοαϊς τοῦ Ἰαξάρτου τοῦ ποταμοῦ, οἰκοῦσε..- 

λπ... οὗ φέροντες ἐσάκαια τόξα 1535), καὶ οὗ Ἱόχαροι, καὶ οὗ Φρουοθὲν καὶ τὰ βάρ- 
βαρα ἐἔϑνη τῶν Σηρώῶν, οἵτενες φοροῦσιν ἐμάτια ἜΝ ποικέλα καὶ πολύτιμα ὅμοια 
τοὶς ἄνϑεσι τῆς παραδείσου κατὰ τὴν χροιὰν, οἷςπερ τὸ τῶν ἀραχνῶν ἔργον͵ οὐκ 

ἐξισαζει. Εἰσὶ δὲ καὶ οἱ ἄλλοε πυκνοὶ Σχύϑαε, οἴἵτενες κατικοῦσεν εἰς τὰ ἔσχατα 

μέρη, ὅπου οἱ ἄνεμοε δυςάνεμοι καὲ χάλαζαε εἰσὶ. Καὶ ἐστὲ 155) τὸ μέρος ἐκεῖνον" 

ἀοίκητον. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως. 

-Ὁ- » Ὁ - ο “Ὁ “- 

Περὶ τῶν ἀλλων ἐϑνών τοῦ Φρασέδος ποταμοῦ καὶ τῶν 
Κόγχλων 155). 

"ρξου Δ") δὲ ἠδὴη λέγειν καὶ τὰ ἄλλα ἔϑ νη ἀπὸ τῶν Κόγχλων καὶ τοῦ Φρασί- 
δος ποταμοῦ, ἐρχόμενος ἐπὲ την δύσιν ἐπὶ τὸν “ἄδοντα 158) τὸν ποταμὸν. παρὰ τὸ 

χεῖλος τοῦ Πυξείνου ποταμοῦ. Ἰ]λησέον, τοένυν τοῦ ϑρηικέου. στόματος, ὅπον ἐστὶν 

ἢ Χαλκιδῶν, εἰσὶν Βύζηρες. μετὰ δὲ τούτους τὸ ἐϑνη εἰσὶ τῶν Βεχείρων, καὶ Μά- 

ἀΘΌΨΕΣ. καὶ οὗ φύληρες, καὶ οὗ ἐχονεὲς τὲς οἰκέας ξύλενας ἘΦ Ν ]λησίον δὲ αὐτῶν 

οἱ πολυϑρέμματοε εβαρηνοὶ εἰσὶ, καὶ ἐπὶ τούτοις οὗ Χάλυβες, οἵτινες οὐ παύουσε 

τῆς ταλαιπορίας ἐργάζοντες τὸν μοχϑηρον σέδηρον. Μετὰ 290) τούτους δὲ ἐ ἐστὶν ἢ 

᾿“'συρία, ἐφ᾽ ἧς ὁ Θερμώδων ποταμὸς σύρεται ἐκεῖσε, ὅπου ταὶς ᾿Αμαζόσεν ἀπὸ τοῦ 

᾿Πρμενίου ὄρους τὸ θερμόν. ὕδωρ προπέμπεε, ὅπου καὶ ἡ πόλις ἢ Σιν πὴ ῴκισται, 

εἰς τοὔνομα τῆς Σινώπης τῆς ᾿Δσωποῦ, τῆς φίλης τοὺ Διὸς, ἥντινα ἐδέξατο οὗτος 

ὃ Θερμώδων πλανωμένην. Περὶ τὰς ὄχϑας δὲ αὐτοῦ κεῖται ὁ κρύσταλος καϑάπερ 

χειμέρια πάχνη. ᾿Ρκεῖ εὑρίσκεται καὶ ν πρασιάζουσα ἰασπες λέϑος. ο δὲ 1ρις ὁ πο- 

ταμὸς εἰς τὴν ϑάλασσαν διδὴ 391). ᾿Επὶ τούτῳ δὲ αἕ ῥοαὶ τοῦ ᾿Ἄλυος τοῦ ποταμοῦ 

ἀναβράζουσι, πλησέον τῆς Καράμβιεδος ἄκρας, ἑλκόμεγαε ἀπὸ τοῦ ᾿“ρμενέου ὄρους 

ἐπὶ τὸν βοῤῥαν. ᾿Επὶ δὲ τοῖς αἰγεαλοὶς τούτων τῶν ποταμῶν κατοικοῦσιν οἱ 11αμ- 

φλαγόνες.. καὶ ἢ γῇ τῶν Μαρυανῶν 92) ἢ) μεγάλη. ἐκεῖσε δὲ φασὶ καὶ τὸν “Ἡρακλέα 
ἀνασπάσαι τὸν Κέρβερον ἐ ἔκ τοῦ δου, καὶ ὅπου ἐδέξατο ἢ γὴ τὸν σύαλον τοῦ κυνὸς, 
ἐκεὶ ἐφύη ἡ βοτάνη ἡ καλουμένη ἀκόνειτον 593). 1Π|λησίον δὲ τῶν Μαρναγῶν ἐπὲ τὴν 

λιπαρὰν γῆν κατοικοῦσιν οὗ Βιϑυνοὶ καὶ ἐκεὶ ῥέει καὶ ὁ Ῥήβας ὁ ποταμὸς 355): 

Τοςοῦτοι μὲν ἄνδρες εἰσὶ περίοικοι. 

Περὶ τοῦ πόντον τῆς παραϑαλασέας ᾿4σέας: 

““ἴκουσον 395) δὲ ἤδη ζωγραφοῦντος πὰ καὶ τὸν πόντον τῆς παραϑαλασσέας 
᾿Πσέας, ὁδεύοντα ἐπὶ τὸν “Ελλήςποντον καὲ πορευόμενον πρὸς τὸν νότον: πρὸς. τὸ 

μήκιστον ῥεῦμα τοῦ ““ιαίου, μέχρε αὐτῆς τῆς Συρίας καὶ ᾿ἡραβίας. Καὶ πρῶτα 
μὲν οἱ Χαλκηδονίται 595) οἰκοῦσι τὴν γῆν τοῦ Βυζαντίου, π πλησίον 1 τοῦ στενοῦ, κατὰ 
ἀγτίπεραν ὁρῶντες. ᾿Επὶ τούτοις δὲ εἰσὶν οἱ Βέθρυκες, οἵτενες εἰσὶ Βυϑυνοὶ. ἐκεῖ 
δὲ εἰσὶ καὶ τὰ τῆς “Μυσέδος γῆς ἤγουν τῆς μακρᾶς Βυϑυνίας ΠΡ) τὰ ὁρῃ, ἤγουν ὃ 
᾿Ολυμπος" ὅπου ὁ ποταμὸς ὁ Κίος ἐπιπέμπει τὰ ῥεῖϑρα αὐτοῦ, καὶ τρέχεε ἐκεῖσε 



ι»" 

ἐπὶ τὸν ᾿Ἑλλήςποντον καὶ ὦ ἀγκῶν τῆς μικρᾶς φρυγέας. ἢ γὰρ πλατυτέρα φρύγία 

ἐπὶ τοὶς ὕδασι τοῦ Σαγγάρου τοῦ ποταμοῦ κεῖται. ᾿“41λλ᾽ ἡ μὲν μεγάλῃ φρουγέα 

ἐπὶ τὴν ἀνατολὴν ἐκτέταται, ἑπποτρόφος τε καὶ πλουσία" πρὸς δὲ τὴν δύσεν ἴδρις Ἄν, 

τὴν ἑτέραν, ἐπὲ τοὺς ϑαυμαστοὺς πόδας τῆς δας τοῦ ὄρους κειμέγην, ἧς ἐπὲ 

ταὶς πλευραῖς ὑπὸ τῷ Ξανϑῳ καὶ τῷ Σιειόεντε τοῖν ποταμοὶν ἐκτίσϑη τὴ πόλις ἡ 

Τριὰ ἘΠ) ὑπὸ τοῦ Ποσειδῶγος καὶ τοῦ ̓ “πόλλωνοςς.ς Μετὰ δὲ τὴν φρυγέαν παρ- 

ἐκτέταται ἡ γῆ τῆς ““ὠλέίδος παρὰ τὸ χεῖλος ἘΔ.) “Πιχαίου, περὲ τὸν μέγαν 

᾿“Ελλήξποντον. ᾿“ναμέσον δὲ τῆς «ὐολέδος ω “Μαίανδρος ὃ ποταμὸς κατέρχεται εἰς 

τὴν ϑαλασσαν ἀναμεταξυ τῆς Μιλήτου, ἥτις ἐστὶ πόλις τῆς ᾿Ιωνέας καὶ πλατυ- 

χώρου Προήνης. Ἵούτων δὲ τῶν δύων γαιῶν “πρὸς μὲν τὸν βοῤῥὰν ἴδοις τὴν 
μιἐγάλην παραϑαλασσέαν τὴν φεσον τὴν πόλεν τῆς ̓ ἡρτέμιδος; ὅπου αἑ ᾿Ἵμαζόνες 

ποτὲ κατεσκεύασαν τῇ ϑεῷ βωμὸν ἐξαίσιον τοῖς ἀνδρᾶσεν ἐς τὴν ῥίζαν τῆς πτε- 

λέας τόθ: Πρὸς δὲ τὴν ἀνατολὴν ἐκτέταται ἢ Μιονέα 512) ὑπὸ τῷ ὑψηλῷ Ἰμώ- 

λῷ τῷ ὄρει, ἀφ᾽ οὗ δ Πακτωλὸς ὁ ποταμὸς κατέρχεται σὺν χρυσῷ, οὗ ἐπὶ τὰ 

᾿ πλάγια ἀκούσειας ἂν δεῖαν φωνὴν τῶν κύκνων ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἔαρος. Πολλοὶ 

ὲρ λεεμώνες, εἰσὲν ἐν τῇ ᾿“σίᾳ, ἐξόχως δὲ περὶ τὸ "Μαιάνδριον πεόίον, ὅπου ὁ 

Ἴστρος: ΠΝ, ο ποταμὸς τὴς «Ζ“υδέας ἠσύχως ἐπιῤῥέει. τὸ δὲ καλλος τῶν γυγαικῶν 

τοῦ τόπου τούτου οὐδεὶς δύναταε μέμψαιε. 

Περὶ τῆς κεκλεμένης ϑαλάσσης 314). 

Πρὸς δὲ τὴν κεκλιμένην ϑάλασσαν, οὗ “ύκοι κατοικοῦσιν ἐπὶ τὰ ῥεύματα 
τοῦ Ξάνϑου, ὅνπερ ἄρατον καλοῦσε 55)" ὅπου καὲ τὰ ὄρη τοῦ Ταύρου ἔρχον- 
ται μέχρε 5315) τῆς Παμφυλίδος. "Ἄνωϑεν δέ ταύτης τῆς ϑαλάσσης πρὸς τὸν Εὐ- 
ρυμέδοντα ποταμὸν ϑεάσῃ καὶ τὴν ̓ Ἴσπεδον Ἐρη Τἢν καλουμένην πόλιν. “42 δὲ ἐφε- 
ξῆς πόλεις εἰσὶ τῆς Παμφυλέδος, ἤγουν ἡ Κώρυχος, ἢ Πέργη; καὶ ἡ Ὶ Φα- 
σηλές. Διετὲὰ τούτων δὲ πρὸς τὴν ἀνατολὴν κατὰ τὸ μέσον τῆς γῆς εἰσὶν οὗ Ἴυ- 

κάογες οἱ ἐπιστήμονες ἐν τοῖς πολέμοις. ᾿Επὶ τούτοις δὲ ἐστὶν ἢ πλουσέα γῇ τῶν 

Πιδιδίων 3.8) καὶ αὲ πόλεις αὐτῆς, ἤγουν ἢ Ἱερμασὸς, ἡὶ “ύβηρ 2:5), καὶ ἡ 
Σέλγη; ἥντινα ὁ λαὸς τῶν “ακώνων μετοικισϑῆναι ἐποίησαν. ᾿Εκεῖϑεν δὲ τῆς 
πισιδέας πρὸς ἀνατολὰς προβαίγουσα ἡ περίδρομος ϑάλασσα, ἀποτέμνεταε συνε- 
στραμένην ὁδὸν ἔχουσα, γειτωγεύουσα τοῦ Εὐξείνου πόντον. ᾿Εκχεῖνος δὲ ὁ κόλ- 
πος τὰ ἔϑνη τῶν Κιλίκων περεσύρεε, μακρὸς ὧν ἐπὶ τὴν ἀγατολὴν. στενὰ δὲ τῆς 
᾿Ασίας -...-' 220) καλοῦσε καὶ αὐτὸς ἐσσικὸς κόλπος καλεῖται. Ἔν τούτῳ δὲ σμέ- 
γεται τὸ ὕδωρ τῶν ποταμῶν τῶν ἀρχομέγων πόῤῥωθεν, τοῦ Πιράμου; τοῦ 11ι- 
γάρου δηλονότε καὶ τοῦ σκολιοῦ Σκχύόδνου, ὅςτες Σκύδνος πάν, πορεύεταε εἰς μέσον 

τὴν Ταρσὸν τὴν πόλεν, ὅπου ὁ ἵππος ὁ Πήγασος τοῦ Βελλεροφόντου πρώτην “ἸΏ 
αὐτὴν ἐπάτησεν, ἐρχόμενος ἐξ οὐρανοῦ. “Ἑξῆς δὲ τούτου πολλαὶ πόλεις εἰσὶ τῶν 

Κιλίκων, ἡ «Ἱυρνησὸς, ἡ ̓ “γχιάλεια, τὰ Σόλημα 323) καὶ ἄλλαι πολλαὶ, αἕὲ μὲν 
ἐπὶ τὴν γῆν, αὲ δὲ πλησίον τῆς ϑαλάσσης. ᾿Επ᾿ αὐτῆς δὲ τῆς Κιλικίας εἰσὶν ἔτε 
καὶ οὗ Κομμαγηνοὶ. Κόμμα ὁὲ ἐστὶν οὕτω καλούμενον χῶρα μετὰ τὴν Κιλικίαν 
πλησίον τῆς Συρίας. 



Περὶ τῆς στρεπτῆς θαλάσσης. 

᾿Επὶ δὲ τῆς στρεπτῆς ϑαλάσσης, τῆς καλουμένης λευκῆς, εἰσὶν αἱ πλατεῖαι, 

ζκαὶ εὐρύχωροι πόλεις τῆς Συρίας: καὶ γὼρ ὁ κύκλος τῆς λευκῆς ϑαλάσσης στρέ- 
φεται μέχρε τῆς Κολωνη ἧς καὶ τοῦ βαϑυκρήμ γον Κασίον τοῦ ἀγχιάλου ὄφϑυς, 

ἤγουν ἕως τῆς Κασέας; ἥτες ἐστὶ μεταξὺ τῆς Σελευκείας. καὶ γὰρ ἕως ὧδε φϑα- 

γουσιν οὗ Σύριοι. 

- ’ “, Ἷ “- 

Περὶ τῶν πόλεων τῆς Ππειρώτιτος τῶν πόλεων 5225). 

Ἵ ̓ἠπειρώτις δὲ Συρία πολλὸς πόλεις ἔχει ἕρπει δὲ πρὸς τὴν ἀνατολὴν. πλη- 
σΐον τῆς ἕλος; ἣν καὶ ἐπωγνύμως κόζλην λέγουσιν, ὅτε οἵ προνενευκότις τύποι τῶν 
ὀρέων, τοῦ τε δυτικοὺῦ Κασίον καὶ τοῦ ἀνατολικοῦ Μιβάνον μέσην γαὶ χϑαμαλὴν 

καὶ ὑποκειμένην αὐτὴν ἔχουσι. τρισσώς δὲ... λπ΄...32295) φοινίκη 226) καὶ ]]αλαεστένη 
καὶ κοίλη. Π]ολλοὶ δὲ καὶ πλούσεοε ἄνδρες ταύτην κατέχουσι καὶ οἵτεγες κατοιες- 
κοῦσιν ἐν τῇ ἠπείρῳ, ᾿Αῤῥαβες καλοῦνταε καὶ Σύριοι" οὗ δὲ ὄντες πλησίον τῆς.. 
ΔΕ ΥΞΕῚ Φοίνικες καὶ ᾿Βρυϑραῖοι ἡ μάρειν, Οὗτοι γὰρ μιἕτοικοι τῶν ἐρυθράν 
εἰσὶν, οἵτενες πρῶτοι ἐποιήσαντο Τὰϊδ' γαυσὶν ἀπόπειραν τῆς ϑαλάσσης καὶ τῆς ἔμπο- 
θείας. οὗ αὐτοὶ δὲ ἐσκέιγαντο καὶ τὴν ἀινηλὴν ἩΣ Ἀ ε τῶν ἀπλανῶν ἐν τῷ οὐρανῷ 
ἀστέρων. κατοικοῦσε δὲ τὴν ᾿Ιόπην, τὴν Γάζαν, καὶ τὴν “Ελλάδα (ἥτις ἐστὶ πόλις 

τῆς ᾿Δραβίας), τὴν Τύρον τὴν ἀρχαῖαν, καὶ τὴν καλὴν γὴν τῆς -Βυρητοῦ Ἔρίθ.ς τὴν 
Βύβλον τὴν οὖσαν πλησίον τῆς θαλάσσης, καὶ τὴν Σιδώνα τὴν ἔχουσαν πολλὰ ἀν- 

ϑη»ν ἥτις κατοικεῖται ἐπὲ τοῖς ὕδασε τοῦ Βοσερήνου τοῦ ποταμοῦ, ἰάφ᾽ οὗ καὶ Βό- 
ἁμᾶ 525.) αὕτη ἢ πόλις λέγεται. Οὐκοῦσιν δὲ καὶ τὴν πλουσίαν Τρίπολιν, τὴν Ὀρ- 

ϑωσίδα καὶ τὴν Μάραϑον, τὴν “Ἰαοδέκειαν, ἡ ἥτις, ἐστὶ πλησέον τῆς ϑαλάσσης, καὶ 
τὴν ]]οσεεδέονα πόλεν 539), καὶ τὰ στενώματα τῶν ὀρέων τῆς Δάφνης, ἤγουν τῆς 
“Ἵαοδικείας ἢ τοῦ 23 ι προαστείου τῆς ̓ Αντιοχεέας. Μιεσόγειον δὲ ἐσεὶν ἡ ““πάμεια 
τῆς Ποσειδέονος καὶ τῆς Δάφνης τῶν δύων πόλεων 233). Πρὸς δὲ τὴν ἀγατολὴν αὐ- 
τῆς τῆς ““παμείας ὁ Ὀῤῥόντης δ ποταμὸς κατασύρεταε, δια χωρίζων μέσον τὴν γὴν 
τῆς ᾿Αντιόχουν Ἰλνων “Ἄπασα δὲ ἡ γῆ τῶν τριῶν Συριῶν ἐστὶ λιπαρὰ καὶ εὔβοτος. 
αύτης δὲ τῆς Συρίας τὴν »γοτεωτέραν. ὁδὸν ὁδεύων ἔδοις τὸν ἐνβάν τοὶ τόπον τοῦ 
᾿᾿ῤῥαβιιοῦ κόλπου" ὅςτις ἀγαμεταξὺ τῆς Συρίας καὲ ᾿Ἰῤῥαβίας συστρέφεται ὀλίγον 
ἐπὶ τὴν ἀνατολὴν μέχρε τῶν ᾿λανών. ἔστε δὲ πόλις, ὀνομαζομένη ᾿Ηλάνα, ἐν τῷ 
ἐνδοτάτῳ τόπῳ τούτου τοῦ ᾿46 ῥαβικοῦ κόλπου, καὶ οὗ ἐγοικοῦντες αὐτὴν» καλοῦν- 

ται ᾿Βλασιοι 333). ᾿Εκεῖσε δὲ τῶν ᾿Ελανῶν πρὸς τὴν. ἀνατολὴν κεῖται ἡ 77 τῶν εὐ- 
δαιμόνων «Ἰῤῥάβων, κατεχομέγη διπλὴ ϑαλάσσῃ , τῇ τε Περσίοι καὶ τῇ ̓ ῤῥαβέᾳ. 

Ἔστι δὲ ἢ μὲν ᾿Αῤῥαβία πρὸς τὸν ἀφῳνρᾶν, 2) δὲ Περοὶς πρὸς τὸν εὕρον. ἐστὲ δὲ 

ἰσϑμὸς, καὶ τὸ τέλος αὐτοῦ καὶ ἢ βασις ἐστὶ τετραμμένη προς τὸν γότον, καὶ χλύ- 

ζεταε ἐπὶ τὴν αγατολὴν 2395) πὸ τοὶς ἐρυϑραίοις κύμασι τοῦ ὠκεανοῦ. 

Περὶ τῶν ἐϑνῶν τῆς ᾿Α δῥαβέας. 

"ἄκουσον δὲ ἐξόχως ταύτης τῆς ̓ ῤῥαβ θέας το ἐϑνὴ τὰ πλούσεα ὑπὲρ πασῶν τῶν 

γαιῶν. ἍἽ γῆ τῶν ᾿ρῥαάβων ἐστὶν εὐωώῤης αεὲ καὶ τεϑυμιασμέγη ϑυμιάσμασε καὶ 



ἀρώμασι. μυρέζει δὲ καὶ ϑύου καὶ σμύρνης. καὶ τοῦ εὐώδους καλάμου 236}, καὶ τοῦ 

λιβάνου, καὶ τῆς κασίας" ταῦτα δὲ ἔχει, δεότε ἐκεὶ λέγουσε τὸν Διόνυσον λυϑῆναε ἐκ 

τοῦ μηροῦ τοῦ Διὸς. καὶ γεννηϑέντος αὐτοῦ ἐγένοντο εὐώδη ἅπαντα καὶ τεϑυμιασ- 

μένα. ἐγ τῇ βοσκὴ “7) δὲ βαρύνονταε τὰ πρόβατα τοὶς δασέσι μαλλοῖς" αἱ λέμναε 

᾿ δὲ αὐτόματοι καταῤρῴῥέουσιν, καὶ αἑ ὀρνιϑες ἔρχονται ἐχεῖϑεν ἀπὸ τῶν ἀοικήτων γη- 

σῶν τῶν περὲ τὴν Ἰαπροβάναν ΩΝ φέρουσαι τὰ φύλλα τῶν ἀφϑάρτων κιναμώ- 

μῶν. 10 κενάμωμον ὁέ ἐστεν ὅμοιον ἀμπέλῳ κατὰ τὴν βλάστησιν. ᾿ἔκεισε δὲ κο- 

μώσιν αἴ ἄρουραι ἐπὶ τῷ λιβάνῳ, καὶ τὰ ὄρη ἐπὶ τῷ χρυσῷ.. οὗ δὲ ποταμοὶ πλή- 

ϑουσε τοῖς αρώμασιν; καὶ οὗ κατοικοῦντες αὐτὴν ἀγάλλονται ἐπὲ χρυσοὶς καὶ μα δ 

κοῖς πέπλοις. οὗ 5395) δὲ οἰκοῦντες ἐπὶ τὴν ἀνάκλεσιν τοῦ “ιβάνου τοῦ ὀρους εἰσὶν οὗ 

πλούσιος Ναβαταῖοε, οἵτινες καὶ Κλεταβοῦνοι καλοῦνται 339). 

Περὶ τοῦ Πεβάνον ὄρους. 

Ὁ “έβανος δὲ τὸ ὄρος διορέζει τὴν κοέλην ᾿Α΄συρέαν καὲ τὴν εὐδαέμων ᾿ῤῥα- 

βίαν 241), ἐκεὶ ὁὲ πλησίον τοῦ ὄρους εἰσὶν οὐ .Χαυλάσιεοε, οἵτεγες κατοικοῦσε τὴν γὴν 

τὴν καλουμένην Χάλόδαμιν 242). ἐκεῖ δὲ εἰσὲ καὶ οὗ “ἥγρέες, ἐξ ὧν τινὲς κατο. κοῦσε 

τὴν γὴν τὴν καλουμένην Χατράμεν ἀεντὴ ν ἐδεναντέας οὖσαν της Περσικῆς γῆς. οἱ ὁὲ 
Σάβαι δεορέζονται ὑπὸ τοὺ ἰσϑμοῦ. κατοικοῦσε δὲ τὸ πλευρὸν τὸ ὃν ὑπὸ τῆς ἐρυ- 

ϑρῶς ϑαλάσσης αὐτοὶ οὗ Σάβαε, καὶ οὗ Μεναῖοε, καὶ οἱ Κλεταβονοὶ οὗ ἀροτῆρες 522). 

οςαῦτα δὲ ἐξαίσια ἔϑνη οὐκοῦσε περὲ τὴν ᾿ῤῥαβέαν. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλα πλεῖστα ἔμ--, 

προσϑεν" καὶ γὰρ μεγίστῃ ἐστίν. ᾿Τντιπέραν δὲ αὐτῆς πρὸς τὸν ζέφυρον ἐστὲν ἡ 
ἀνιαρὰ καὶ σχετλέία 77). τῶν ᾿᾿ῤῥάβων ἢ ἤγουν τῶν Ἱφωγλοδύτων ᾿ῤῥάβ βων, οἴτεγες 
ἐν τοῖς σπηλαίοις οὐχοῦσι; γυμνοὶ ὄγτες καὶ ἐνδεεῖς κτημάτων" ἐκεὶ θὲ ΕἾ, ϑαλπό- 

μεέγοι;» μελαένονται τῷ ἑορῶτε αὐτῶν. ὑπεράνω δὲ τοῦ ὄρους τοῦ “ιβάνου πρὸς τὰς 
π αὐγὰς τοῦ ἡλών, ἡ γῆ τῆς “συρίας ἢ ἐπεμήκης ἐκτείνεται πρὸς δοῤῥᾶν, ἐρχομένη 

ἐκ τῆς πόλεως τῆς Σινώπης τῆς Ἡλυξομένης ὑπὸ τῆς ϑαλάσσης. Οἰκοῦσε δὲ αὐτὴν 
τὴν ᾿᾿συρίαν κατὰ τὴν μέσην οὗ πολεμεκώτατοε Καππαοόκαι. πλησίον ὁὲ τῆς ϑα- 
λάσοης παρὰ τὸ στόμα τοῦ Θερμώδοντος ποταμοῦ εἰσὶν οὗ ᾿“σύρεοε οὗ “ευκοσύ- 
ριοι 5345). Ἢ δὲ ᾿“ρμενία καὶ Μεσοποταμέα καὶ Μηδέα, ὅλα εἰσὲ τῆς “ἰρμενέας. 
Φαίνεται δὲ αὕτη πρὸς τὴν ἀνατολὴν, ἀπὸ τοῦ μεγάλου ὄρους, τοῦ καλουμένον 1: υὑ- 
φράτου 527), ἐξ οὗ καὶ ὁ Εὐφράτης ὁ ποταμὸς ὠνόμασται ὅςτες πορεύεται μακρὸς 
ἐπὶ τὸν νύτον ἀπὸ τοῦ ᾿“Ιρμενίου ὄρους, καὶ συστρέφεται κατὰ τοὺς ἀγκῶνας ἐξε-- 

Ἅ" - γαντέας τοῦ ἡλίου. Περάσας δὲ κατὰ τὸ μέσον τὴν βαβυλῶνα ἀπερεύγεταε ἐπὶ τῆς 

Περσικῆς ϑαλάσσης ὁδεύων πλησίον τῆς πόλεως τῆς Τερηδῶνος Ἐν ἢ Ἱερηθῶν ὁέ 
ἔστε πόλιες Π]ερσικὴ παράλιος τοῦ ᾿“ρμενέου ὄρους. ᾿ρμένεον ὁξ λέγεταε τοῦτο, 

ἘΠ ὅτε οὗ 345) ᾿Τρμένιοι τοῦτο οἰκοῦσι. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸν Εὐφράτην ὁ Τίγρης ὁ τα- 
ἥ χύτατος ποταμὸς ἐστὶ" "9) πρὸς ἀνατολὰς, μακρὰν τοῦ Ἐυφράτου, ὅσον ἐπ: ἃ ἡμέρας 

Ἶ ταχὺς ὁδοιπόρος ὀδεύσει. Κατὰ δὲ τὸ μέσον τῆς κυκλοτερὴς λίμνης ἐστὶ τουνομα 
δι, Θωνέτες ΠΑ} ἐφ᾽ ἧς κατὰ τὸν ἐνόότατον τόπον τῆς λέμινης κατὰ πολὺ ὠὡδεὶ βάρα- 
᾿ ϑρον ὁ Τίγρης ἐμπεσῶν ὑποκάτωϑεν σύρεταε. ΤΠὯεμπόμενος ὁξ πάλεν ὀξύτερος ῥόος 

ἀπὸ τῆς λέμγνης κατοφερὴς ἐστὶν 5732) ἐπὲ τῶν χωρίων. 



ον ΕΑ ΜΕΡΣ, 

ᾧ Περὶ τῆς Μεσοποτὰμέας. 

“Ὅση δὲ γῇ ἐστὶν ἀναμεταξὺ τοῦ Εὐφράτου τοῦ ποταμοῦ καὶ τοῦ Τίγριος Σ ταύ- 

τὴν οἱ περίοικοι. “Μεσοποταμέαν καλοῦσιν. Οὐδεὶς δὲ βουκόλος ἀνὴρ μέμιψοιτο τὰς 

γομὸς ἐκείνης τῆς γῆς" κάλλιστοι γάρ εἰσεν εἰς τὸ αὔξειν τοὺς καρποὺς" κάλλιστον δέ 

ἔστε καὶ τὸ γένος ἐκεῖνο τῶν ἀνδρῶν καὶ ὅμοιον τοῖς ἀϑαγνάτοις εἰς τὸ κάλλος. Ῥαύ- 

της δὲ τῆς Διεσοποταμέας πρὸς τὸν βοῤῥαν 253) ὑπὸ τοῖς ὄρεσι τοῦ Καυκάσου, ἐπὲ 

τὴν λιπαρὰν γῆν εἰσὲν οἱ ᾿ἀρμένιοι, καὶ οἱ ἰσχυροὶ καὶ πλούσιοι ἄνδρες οἱ λατεαγοΐ. 

Πρὸς δὲ τὸν νότον ἐστὶν ἡ μεγάλῃ πόλις ἡ Βαβυλὼν, ἥντινα Ὁ} ὴ) Σεμίραμις πε- 

ριετείχεσε τῇ ἀσφάλτῳ 2535), καὶ ἐπὶ τὴν ἀκρό; πολεν ἔκτισε μέγαν γαὸν τῷ βασιλεῖ 

τῷ Βήλῳ τῷ υἱῷ τοῦ Διὸς, καλλωπέσασα χρυσῷ τὲ καὶ ἐλέφαντε καὶ ἀργύρῳ. 

Περὶ τῆς γῆς τῆς πόλεως Βαβυλῶνος. 

Ταύτης δὲ τῆς Βαβυλῶνος ἢ γῇ ἐστὶ ϑαυμαστὴ, ὅπου γεγόνασι φοένικες ὑψη- 
λότατοι ἔχει ὁὲ καὶ τὴν λέϑον τὴν γλαυκὴν τῆς ὑγρᾶς βηρύλλου, ἤτες “φύεται ἐν 
ταὶς προβολαῖς ἔνϑοϑεν τῆς ὄφι ἤτεδος πέτρας, ἦτις ἐστὶ χαρεεστέρα τοῦ χρυσίου. 
ὋὝπεράνω δὲ τῆς Βαβυλῶνος ἐπὶ τὸν βοῤῥὼν εἰσὲν οἱ Κισσοὶ, οὗ δεσσαβάταε, καὶ 
οἱ Χαλωνίται 255). ᾿Αλλ ὁδεύων ἔμπροσϑεν τῶν ᾿“ρμενέων ὁρῶν, ἔοθοις ἂν τὴν 
γὴν τῶν Μήδων, ἥντινα πρὸς μὲν τὸν βοῤρῥεαν κατοικοῦσιν οὗ Γηροὶ, οἱ Μάρόοε, 
καὶ οἱ ᾿Ατροπατηνοὶ 257) ἀνὸρες. Πρὸς δὲ τὸν νότον οἰκοῦσε τὰ ἔϑνη τῶν ἐνδόξων 
Μήδων, ὅπου οὗ ἀνὸρες εἰσὶ πολυφάρμακοι, οἰκοῦντες τόπον ἄπειρον, οὗ μὲν ἐπ᾿ αὖ- 

τὰς τὰς πέτρας, αἵτινες φύουσι τὴν ἀφεγγῇ Ναρκισσέτην, οὗ ὁὲ εἰς τὰ δάση βό: 
σχοντὲς πρόβατα βρέϑοντα μαλλοῖς. σον 258) δέ ἐστε τετραμμένοι ἐπὶ τὴν ἄἀνα- 
τολὴν; ἐπεὶ πλησίον τῶν Κασπιῶν πυλῶν φϑάνουσε, αἵτενες εἰσὶ κληΐθες τῆς γαίας 

τῆς “σιἤτιδος ὑπὸ πέτρας βαϑυνομένης, ὅπον ἢ ὁδὸς ἐκτέταται πρὸς τὸν βορ- 
ῥὲν 355) καὶ πρὸς τὸν νότον τοῖς ἐρχομένοις: ἢ) μὲν πρὸς ᾿Υρκανίους, ἢ δὲ προς τὰ 

ὄρη τῆς Περσίοος γῆς. Καὶ ὑπὸ μὲν τὸν πόδα τῶν Κασπίων πυλῶν κατοικοῦδεν οὗ 
1|άρϑοις οὗ πολεμικοὶ, οἵ τενὲς οὔτε 7Ξωργικᾶ μετέρχονται, οὔτε γαυτικεὶ, οὗτε ἄλλο 

ΣῈ ἪΝ 7 τὰ πολι μικὰ μόνον. ἀλλὰ εἰ καὶ τοιοῦτοι ἄνδρες ὄντε , ἢ αἰχμὴ τοῦ βασι- 

λέως τοῦ «Τυσονέου καταδεδούλωκεν αὐτούς. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως. 

Περὶ τῶν Περσῶν. 

“Ἄκουσον δὲ δι) καὶ τοὺς Πέρσας καὶ τὰς ὁδοὺς τῶν ἀενάων ποταμῶν ὅτι αὐτοὶ 
μιόνοι ἔχουσι τὸ βασιλεύτατον ἔϑνος τῆς ᾿Πσίας, οἵτινες πολὺν πλοῦτον ἐποίησαν ες 

τὰς ἑαυτῶν οἰκείας, ὅταν ἐπόρϑησαν τὴν Λίηνονίαν καὶ Σάροας" τὰ ὅπλα γὰρ αὖ- 
τῶν καὶ τὲ χαλινὰ τῶν ἵππων ὑπῆρχον χρυσά 351). 

Περὶ τῆς Περσέας γῆς. 

Ἥ Περσέα δὲ ὅλη ἐστὶ περίδρομος ἐν τοῖς μεγάλοις ὄρεσιν ἔχει δὲ τὴν ὁδὸν νο- 
«εὠτέραν τῶν Κασπίων πυλῶν. ἔρχεται 552) δὲ αὐτὴ ἕως τῆς Περσικῆς ϑαλάσσης, 

καὶ εἷς τρία μέρη ταύτην οἰκοῦσε διασταδον, οἱ μὲν ὑπὸ τοὺς ἀρχτοὺς παρὰ τοὶς 

σκιεροῖς ὄρεσε τῶν τοξοφόρων Μήδων, οἱ δὲ ἐς μέσον. τῆς γῆς; οἱ δὲ ἐς τὸν νότον 

δ: 

“ἰδ... 
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ἄχρι τῆς ϑαλάσσης τῆς Περσικῆς. Μετὰ τούτους δὲ ἐὐρένυδδβαν; οἔ Πασαγάρδαι, 
πκαὲ πλησίον αὐτῆς εἰσὶν οἱ Τασκοὶ, καὶ ἄλλοε, οἵ σὁποίοι 253) κατοικοῦσιν ἑΐς δίο 

μέρη τὴν Περσικὴν γῆν. Ἔν αὐτῇ ὁὲ εἰσὲ πόλεις καὶ ποταμοὶ, οὗ ὁποῖοι ποταμοὶ 
ὃ ω ᾿ “- » ᾽ ις ἢ ς 

διέρχονται ὡὸδε κακεῖσε δια προχοῶν σκολιῶν. ᾿ξύχως δὲ τούτων ἐστὶν ὁ μέγας 
Κ ’ « ι ὶ ε - ΄ 264 ωῳ ΕΣ γ «ἅ ᾽ ὃ Ἂ ι Ἁ “»", 

ὕρος ὁ ποταμος, καὶ ὁ Χοασπε )ν οςτες ἔρχεταε ἐκ τῆς ᾿Ινδέας παρα τὴν γὴν 
- ΄ Σ -Ὁ᾿ -οὃ7 - ν .} ι ; » 

τῶν ὑείων. Σούσων 255). ἐφ᾽ οὗ τοῖς πλευροῖς ἴδοις ἄν τὸν εὐοφϑαλμον "56) ἀχάτην, 
κείμενον ὥςπερ κύλινὸρον ἐ ἐπὲ τῆς 77" ὄγντινα αἕ Χαραόραι τοῦ χεεμερενοῦ ποταμοῦ 

κατασύρουσε ἀπὸ τῶν πετρῶν. ἐκεὶ δὲ οὗ καρποὶ, αξὶ εἰσὶν ἐπέτρομοε 251) ἀλλήλοις 

χαίροντες ἐκ τοῦ λιαροῦ ἀγἕμου. 

Περὶ τοῦ λοιποῦ πόρου τῆς ᾿Ασέδος γῆς πρὸς ἀνατολάς: 

᾿ἴκουσον δὴ) πρὸς ἀνατολὰς καὶ τὸν λοιπὸν πόρον τῆς ̓ “΄σέίδος γῆς. Ἔνϑα μὲν 
ἢ γῇ τῆς ἠπείρου τελεεοὶ πλησίον τῆς περσικῆς 558) θαλάσσης τοῦ ὠκεαγοῦ, εἰσὶν οἱ 
Καρῤμῶνοὶ; ὅϑεν καὶ ὁ ἥλιος ἀνατέλει. Θῦτοι δὲ ἔχουσι τὴν γῆν αὐτῶν μεμερισμέ- 
ΜΡ, καὶ οὗ μὲν εἰσὶ μον παρὰ ττοὶς αἰγιαλοῖς, οὗ δὲ ἐνόδοϑεν τῆς ἡπείρου. Πρὸς δὲ 

τὴν ἀνατολὴν τούτων σύρεταε 7 γῇ τῶν ““ροσῶν μά φτς γειτωγεύουσα τοῦ ὠκεανοῦ τοῦ 
ἔχοντος μεγάλα κήτεα 5171)" ἔνϑα πρὸς μὲν τὴν ἀνατολὴν παρὰ τὸν ᾿Ινδικὸν ποτα- 

μιὸν κατοικοῦσιν οὗ νότιοι Σκύϑαι. Εστε δὲ οὗτος Ο ποταμὸς ἐξεγαντέας τῆς ἐρυ- 

ϑρὰᾶς ϑαλάσσης σφοδρότατος, τρέχων ἐπὶ τὸν γότον καὶ ἀρχόμενος απὸ τοῦ ἘΣΣ 

καάσουν τοῦ ὑψηλοῦ ὄρους. Ζ40ὑὁ δὲ στόματα εἰσὶν. ἐπ᾽ αὐτῷ" κατὰ τὴν μέσην δὲ γῆσος 
ἐστὶν, ἥντινα καλοῦσι Παταλένην ΡΘΕ μερέζει δὲ οὗτος ὁ ποταμὸς ἔϑνη πολλῶν 
ἀνδρῶν. καὶ πρὸς μὲν τὴν κλέσιν δύνοντος τοῦ ἡλίου εἰσὶν οἱ ρεέται αρ᾿ καὶ οὗ 
᾿ἥραβες, καὶ οἱ λινόχλαεγοι ᾿ραχώταε, καὶ οὗ ““τραῖδαι 2714) χαὶ ὅσοε εἰσὶ παρὰ 

τοῦ ὀρους ἢ τοὺ Παρνασοῦ. Ὁμοῦ δὲ κοινῶς πάντες ἑεσὶν οὗτοι ᾿“Πρεηνοὶ Ἵ καὶ κατοι- 
κοῦσιν ὑπὸ τῇ λεπτῇ ψάμμφ. ἔχουσι δὲ ἱκανὰς μεθόδους τῆς ζωῆς αὐτῶν. ἢ γῆ 
γὰρ αὐτῶν φέρει αὐτοὶς πολὺν ἄλλον πλοῦτον, διότι 275) ἐκεῖ εὐρίσ! “ἑται ὁ λέϑος 

τοῦ ἐρυϑροῦ κοραλίου, καὶ ἡ καλὴ) πλάκα 3275) τοῦ σαπφεέρου, ἥτες γεννᾶται ἕν ταὶς 
πέτραις ὑπὸ ταὶς χρυσαῖς καὶ μελαναῖς φλέβαις. τούτους δὲ ἀποτέμγοντες ἔχουσιν 
ὠφέλειαν τῆς ζωῆς αὐτῶν. Τρὸς δὲ τὴν ἀνατολὴν ἐξήπλωται ἢ γη δ] ἐπεϑυμητη τῶν 

᾿Ινδών, ἐσχάτη οὖσα πασῶν τῶν ἄλλων γαιῶν, καὶ πλησίον τοὶς χείλεσι τοῦ εαὐκεα- 

γοῦ, ἥντινα πρώτην φωτέζεε Ο ἥλεος ταὶς ἀκτένεσσιν, ἀνερχόμενος ἐπὶ τὼ ἔργα τῶν 

μακάρων' ἀνδρῶν. Οὲ οἰκοῦντες δὲ ταύτην ἑισὲ μέλανες διοιοε ὑαπίνϑῳ. Τούτων 

δὲ οὗ μὲν μεταλλεύουσε τὸν χρυσὸν σκάπτοντες, τὴν ἁμμον" ὁξ δὲ ὑφαίγουσιν ἱστοὺς 

λιψοὺς 217): οἱὗ δὲ ὑποξύουσι τοὺς ὀδόντας τῶν ἐλεφάντων. ἄλλοε δὲ ἐχνεύουσεν ἐπὶ 
ταῖς προβολαῖς τῶν ἀναύρων, ὅπου τὴν γλαυκὴν λέϑον τῆς βηρύλλου ἔχουσε καὶ 
τὸν ἀδάμαντα τὸν λαμπρον, καὶ τὴν ἴασπιν, καὶ τὴν γλαυκιόεντα λώϑοον τοῦ χαϑα- 

οὔ τοπάζου, καὶ τὴν γλυκερὰν καὶ πορφυρέουσαν καὶ ἀμέϑυσον ὑπηρέμα ΣΦ ΈΡΝΝ 

Αὕτη δὲ ἡ γῆ αὔξει τοῖς ἀνδρᾶσε πλοῦτον παντοῖον, καὶ ἐστε κατάῤῥυτος ἔνϑα καὶ 
ἔνϑα τοῖς ἀενάοις ποταμοῖς 279), ἔχεε δὲ καὶ λειμῶνας, καὶ ἄλλοτε μὲν ἀύξες κέγ- 
χρον, ἄλλοτε δὲ κάλαμον ἐρυϑραῖον. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως, 

᾿ 

ϑ 
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Περὶ τῶν σχημάτων τῶν ὁρέων καὶ ποταμῶν. 

Διανοοῦ δὲ ἤδη καὶ τὸ σχῆμα καὶ τοὺς ποταμοὺς καὶ τὼ ὁρη τὰ ὑψηλά. Καὶ ἐπὶ 
μὲν ταῖς πλευραῖς τῶν Συρίων ἐστὶν ἡ γῆ ὁμοῖα κατὰ τὸ εἶδος τοῦ ῥόμβου ἐν πά- 
σαις ταὶς λοξαῖς. Ὁ ᾿Ινδὸς δὲ ὁμούριος ἀποτμήγεε τὴν γὴν τοὶς ὕδασι τοὶς ἑσπε- 
ρίοις. Ὁ Γαγης δὲ ὃ ποταμὸς κόπτει τὴν ἐρυϑρὰν ϑάλασσαν πρὸς τὴν ἀνατολήν. 
Ὁ δὲ Καύκασος ὁ ποταμὸς ἐστὶ πρὸς τὸν πόλον τὸν ἀρκτεκόν 589), Ταύτην δὲ τὴν 
γὴν οἰκοῦσιν ἄνδρες πολλοέ τὲ καὶ πλούσιοι, οὐχ ὁμοῦ καὶ ὁμώνυμοι, ἀλλὰ διακε- 
χωρισμένοι. Πλησίον δὲ τοῦ ποταμοῦ τοῦ ᾿Ινδοὺ οἱ 4αρδανέες εἰσὶν, ὅπου ἀπὸ τῶν 
σκοπέλων λοξὸς συρόϊ μεγος τὴν ᾿Ἵκεσένην δέχεται πον ἔστι δὲ πλεύσιμος ταὶς γαυσὲὶὲ 

τῆς ᾿7δάσπης 282), Μετὰ δὲ τούτους ἐστὶ τρίτος ὃ Κώφης ὁ ὁ ἀργυροδέγης ποταμὸς. 

᾿Επὶ τούτων δὲ εἰσὶ 5 μέσοε οἱ  Σάβαε, καὶ οὗ τόξιλοε 285) ἄγδρες, καὶ ἑξῆς δὲ 
εἰσὶν οἱ Σκόδροι, ἐφ᾽ οἷς καὶ τὰ ἀγρία γένη τῶν Πευκαλέων 3285) εἰσὶ» Μετὰ τού- 
τούς δὲ εἰσὲ καὶ οὗ ϑεράποντες 3856) τοῦ Διονύσου οὗ Γ αγγαρίδαι 287), ὅπου ὁ Ἴοπα- 
γις 388) χαὶ ὁ μέγας Μέγαρσος. οὗ λαβρότατοι τῶν ποταμῶν φέρουσι ποικέλον χρν- 

σὖν. Οὗτοι δὲ οἱ ποταμοὶ συρόμενοι ἀπὸ τοῦ ὄρους τοῦ ᾿Ἡμωδοῦ ἔρχονται ἐπὶ τὴν 
Γαγέτιδα χώραν ἜΡΟΝ ς ξεν σύρόνταε πρὸς τὸν νότον; παρὰ τὸ τέλος τῆς γῆς τῆς 
Κολῶδος 2959), ἥτις προκύπτει ἐπὶ τὸν ὠκεανὸν τὸν ἡ πνννέβῥης ὅςτις ἐστὶν ὑψηλὸς 

καὶ δύςβατος τοῖς ταχενοὶς πετενοῖς 291), διὲ τοῦτο καὶ ᾿Αορνιν τοῦτον καλοῦσι. 
Ἔστι δὲ καὶ Σύς τῆν. χώρος ϑαυμαστὸς καὶ ἑερὸς παρὰ τον πλατὺν Γάγην τὸ ἢ τὸν 
ποτάμον: ὅντινα ἠπάτησεν ἘΝῚ “ιόνυσος. Τόσοε μὲν ἀγδρες ὑψηλότατοι εἰσὶν 3955) 

ἐπὶ τὴν γῆν. Εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλοι μύριοε πλανώμενοι ἐπὶ τὴν γὴν ἔγϑεν κακεῖϑεν, 

οὕςτινας οὐδεὶς ἄνϑρωπος δύναται φανερῶς εἰπεῖν, ἢ αὐτὸς ἃ ϑεύς, ὅτι αὐτὸς πρώ- 

τα ἐποίησεν τὰ ϑεμέλια, καὶ τὴν βαϑέαν 355) σδὸν ἐδειξε τῆς ἀμετρήτον ϑαλασ- 

σης" αὐτὸς δὲ καὶ βέβαια πάντα δεετεκμήραντο ΡΝ χῶ βῴῳ ἄστρα δεακρέγωγ" ἐκλη- 
ρώσατο δὲ ἑκάστῳ ἔχεεν. μοῖραν τοῦ τε πόντου καὲ τῆς ἠπείρου τῆς βαϑείας" καὶ 
ἔστεν ε μὲν λευκὴ καὶ ἀργινόεσσα, ἢ δὲ μαύρη, ἐν 2. 12 ἀμφοτερίζουσα, καὲ 
ἄλλη μὲν ἐστὶν ὁμοῖα ΗΠ) ““συρίας 300) ἄγϑεσε τῆς ΠΝ καὶ ἄλλαι ἀλλοῖαε. οὕτω 

γὰρ δ ϑεὸς ἐβουλεύσατο, καὶ οὕτω τοῖς ἀνϑρώποις ἑτεροέζα τὰ πάντα. τέτυκται. 
“Ὑμεῖς δὲ, ὥῶ ἤπειροι καὲ ὦ γῆσοι: χαέρετε, καὶ ὦ ὕδατα τοῦ ὠκεανοῦ καὶ ἕ, ἱερὰ χεύ- 
ματα τοῦ πόντου, καὶ ὦ ποταμοὶ καὶ πηγαὶ, καὶ οὔρεα βησσήεντα χαέρετε καὲ 
αὐτά. ἤδη γὰρ τὸ κῦμα πάσης τῆς θαλάσσης ἐπέδραμον, καὶ τὸν σκολιὸν πόρον 
τῶν ἠπείρων. ᾿Αλλ᾽ εἴϑε μοι γένοιτο ἐκ ϑεοῦ τῶν ὕμνων αὐτῶν ἀντάξιος ἡ ἀμοιβή. 

Ἑτέρα ἵστορέα περὶ τῆς γῆς ἐν συνόψεε τοῦ αὐτοῦ Νικηφόρον 
φιλοσόφου τοῦ Βλεμμέδους πρός τινα βασιλέα 

ὀρϑόδοξον 39). 

Ἥ "γῆ τὴν μέσην τοῦ παντὸς ἔλαχε χώραν, πάσης οὖσα τῆς αἰσϑητῆς κτίσεως 

τὸ μεσότατον Ἦν ἑδραζομένη ὑπ᾿ οὐδενὸς, μόγῳ δὲ τῷ τοῦ δημεουργοῦ προςτάγμα- 
τι συνεχομένη καὶ ἀκίνητος μένουσα, ἐξὲ ἴσον πάντοϑεν ἀπέχουσα τοῦ οὐρανίου σώ- 

μᾶτος καὶ ἄνωϑεν καὶ κάτωϑεν καὶ ἐκ πλαγέων. -τ 'Ὑπάρχεε δὲ σφαιροειδῆης. καὶ 

«-ἴ-«-ἀἱ 
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περὶ τούτου ὅτι σφαιροειδής ἑ ἐστὶ ΤῊΝ πολλαὶ ἀποδείξεις εἰσὶ. πρῶτον μέν, ὅτι πρό- 

τερον ἐπιλάμπει ᾽ ἥλιος ἐν τοὶς μέρεσι τῆς ἀνατολῆς, εἶτα κατὰ μικρὸν ἐν σοῖς δυτι- 
κοὶς μέρεσι" καὶ διὰ τοῦτο προλαμβάνει 998. κα ἡμέρα ἔν τε τοῖς Σίνοις καλουμέγοις 
καὶ ἐν τῇ Περσέδε καὶ τοὶς ἑτέροις ἔϑνεσε τοῖς ἐκεῖσε. οἱ δὲ Σίψοε οὗτοι τὰ ἀγνατολι- 

κώτερα μέρη τοῦ κόσμου οἰκοῦσε" πάντες δὲ εἰσὶ 595) τὴν θρησκείαν “Ἕλληνις, πλὴν 
πάνυ δεκαεότατοι. ὃ ὅτε γοῦν ἐσεὶν ἐν αὐτοῖς μεσημβρία, ἐστὶν ἐνταῦϑα πρωΐία; καὶ 
ὅτε ἐστὶν ὥρα τετάρτη ἐν τῇ Περσίδι, ἐστὶν ἐνταῦϑα ὥρα α΄. καὶ ἀναλόγως ἐν παν- 
τὲ διαστήματε τῆς ἀνατολῆς καὶ δύσεως. Εὲ δέ τις εἴποι" καὶ πόϑεν δῆλον ὃ ὅτε αὖ 
ὧραι διαφέρουσιν, ως ἀλλαχοῦ μὲν εἶναε μεσημβρίαν, ἀλλαχοῦ δὲ πρωίαν, ἢ ἐν τινε 

τόπῳ ἡμέραν, ἔν τινε δὲ νύκτα' καὶ πῶς προλαμιβάγουσι καὶ ὑστεροῦσιν αἱ ὧραε' 
γινωσκέτω, ὅτε φανερὸν ἐγένετο τοῦτο πολλάκις ἐκ τῶν ἡλιακῶν καὶ σεληνεακῶν 
ἐκλείψεων. οὗ γὰρ τοῦτο τετηρήηποότες ἀκριβῶς καὶ περὲ τούτου ζητήσαντες εὗρον, 
ὅτε ὅτε ἐγένετο ἢ τοῦ ἡλίου ἔκλεεινες ἐν τῇ Περσέδε καϑ' ὥραν τετάρτην, ἐφάνη 
ἡμῶν καϑ' ὥραν πρώτην. τὸ 395) δ᾽ αὐτὸ καὶ κατὰ τὴν νύκτα ἐπὶ τῶν τῆς σελήνης 
ἐκλείψεων. οὕτω γοῦν ἀγαλόγως προλαμβάνει ὁ ἥλεος εἰς ἡμᾶς τῶν μερῶν τῶν ὃγ- 

τῶν δυτεκωτέρων η μῶν" ἢ γὰρ κυρτότης τοῦ σφαιροειδοῦς τῆς γῆς σχήματος ἐπι- 

προςϑὴ 3907). καὶ οὐκ ἐξ τὸν Ἴλιον καὶ ἐν τοῖς δυτικοῖς φαίνεσϑαι μέρεσιν, ἕως ὅτου 
ὑψωθῇ, καὲ τότε φαένεται καὶ ἐν αὐτοῖς" ὥςτε εἶ ἣν ἡ γῇ ἐπέπεδος καὶ ἐντετα- 
μένη, ἅπασα οὖν ὁμοίως ἐφωτέζετο. ἽἝτερον δὲ ὅτε σφαιροειδής ἐστιν ἢ γῇ δῆλον 
καὶ ἐκ τούτου. ὅτε γὰρ ἕν πελάγει θαλάττης. πλέομεν, καὶ τῇ γῇ προςπελάζομεν, 

πρῶτον φαίνεται ᾿55) ἡμῖν αἱ τῶν ὀρέων ἀκρώρειαι. εἶτα ὅσον προςεγγέζομεν τῇ γῇ» 
φαένεταε καὶ τὰ κατώτερα. ὅπερ οὐκ ἂν συνέβαινε γέγεσϑαι, εἰ μὴ ὅτε τὸ τοῦ ὕδα- 
τος σχῆμα κυρτόν ἐστι τῇ γῇ καὶ αὐτὸ συμφαιρούμενον. 1Π4Ὰλιν εἰ μὴ ἢν ἐφθεδδεῖν 
δὲς τὸ σχῆμα τῆς γῆς; πάντες ἄν οὗ ἀστέρες ἐφαένοντο ἡαῖν. γῦν δὲ ὅτε ἐστὶν ἡ ἦμε- 
τέρα οἴκησες πρὸς τὸ βόῤῥειον ᾽5. μέρος, τοὺς μὲν ἀστέρας τοῦ βοῤῥείου πόλου 
ὁρῶμεν, τοὺς δὲ ἐν τῷ νότῳ οὐχ ὁρώμεν. καὶ γὰρ ἔστε μέγιστος ἀστὴρ ὁ λεγόμενος 
κάνωβος. δεότε γοῦν ἐστὶν ἐν τῷ νοτίῳ πόλῳ, ἐν μὲν τῇ “Ιἰγύπτῳ 319) καὶ ταῖς λοι- 

παῖᾳφ νοτιωτέραις πόλεσε φαίνεταε, ἐν ἡμὶν δὲ οὐ φαίνεται. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ οἱ λοιποὶ 
τοῦ νοτίου πόλου ἀστέρες" ἐκεῖσε μὲν ἐν τοῖς εἰρημένοις φαίγονταε τόποις, ἐνταῦϑα 

δὲ οὐ φαίνονται. 

Περὶ τοῦ μεγέϑους τῆς γῆς. 

Περὶ δὲ τοῦ μεγέϑους τῆς γῆς πολλαὶ γεγόνασι δόξαι. ἀπεφήναντο δὲ ὕ ὕστερον 
πάντες, ὡς σταδίων μυριάδων εἴκοσε καὶ πέντε ἔστιν 31:) ἢ περέμετρος αὐτῆς, ἀπο- 

δείξαντες τοῦτο διὰ μεϑόδων γεωμετρικῶν, ἅτιγα ποσοῦνται μέλια χιλιάδες τ τριά- 

κοντα τρεῖς καὶ τριακόσια τρεάκοντα τρία, καὶ στάδια δύο ἥμισυν. τὸ δὲ στάδιον 
ἔχει ὀργυίας ἑκατὸν, ἤτοι το μέλιον ἔχει ὀργυίας ἑπτακοσίας πεντήκοντα ᾽"2). ἽἜτε- 
ρθοι δὲ μετρίσαντες τὴν γῆν, εὗρον αὐτὴν μέαν μοῖραν τῶν οὐρανῶν μοιρῶν μὲ ἡ ἢ 
ἤτοι τριακοστὸν ζωδέου ἑ ἑγὸς. τὰ γὰρ δώδεκα ζωδια τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἀνὰ τριάκοντα 

μοίρας ἔχοντα, ποιοῦσε μοίρας τριακοσέας ἐξήκοντα. ἢ δὲ ἡμετέρα οἰδεησεθν, ως εἴ- 

θηται, ἐν τῷ βορείῳ μέρει ἐστὶ. διὰ τοῦτο ὁ μὲν βόρειος πόλος φαίνεται ἡμῖν, ὁ δὲ 

γότιος ουδαμώς. ἢ δὲ ἐγνωσμέγη τῆς γῆς οἴκησες κατὰ μεν" τὴν ἀνατολὴν τελευτᾷ 

ἂν 314) τινι πόλεε τῶν εἰρημένων Σίνων, Σύρα 317) καλουμένῃ. τὰ γὰρ ἐπέκεινα 
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᾿ 316) ἐπ αὐὑτῇϑ 

" ὸ ἑλευδξες 
»Ἥ) 

ἐ κάλαμοι, καὶ δὲ 
Ισπα- 

᾿ σὲ καὶ καλαμοιῖ; 
ἐπέκειμα τΊ)5 

- 
“αατα Τὰ διδε Ὰ 

ὥ “' οἴπησες ἐπὲ ᾿ 
"24Ζ|πέ- 

της, ὡς ἱστοροῦσι, τέ ἀν β ϑὼ τὴν δύσιν τοῦθ ο “ ϑ᾽ ἡμᾶς 'ϑαλασσα. ᾿ 

ἘΔ ἢ κωτέρα οὐκ ἔστε. αἰέν: ὃν εἰς βάλλει αὕτη τὐρλῶ μρρὰ: μελέων" ἀρ θη 

οὐ ΚΟΈΣΟ » ὠκεαγῷ, εἰς ; νῆσοι διάστημα 
» , γὺν 

᾿ 
κῷ ὦ ΄ τ 

σοι 
» 9 

σιαν. 

κε πρὸς τῷ ἐἰβούαν Ἑρκυλ τῶν μακαρῶν 5.) δι τὴν τοῦ ἀέρος ξυκρα ἴκησις ἐν 

ΠΡ μπὰς ης αὲ , ὶ ἐπίρϑονος τὴ , τουται ἢ ὁ ι 

ΠΟ ΕσροΦῸ. ἐγ ἕο οἰκούμεγαε καὶ Κα ν τὸ ἀρκτῷον ΠΕΤΕ Ρν λλὴν ψύξιν. κατὰ 

ἣν ΕΜ 
Ἥ 1:8 ατὰα 

ς ΤΥ οὐτὰ δια τὴν πο 
βχ, Ὁ “ΠΝ 

πρῶτον Κα ἠοέκοιτοι.318), κα : ᾿οἰκοιτά εἶσε δὲ ἐξ αλλ εἐ- 

με δρξεὶ οὐυδεν ἀοίω ἢ. αὐτης αοέκο 
ἰρέφῖς ἐνοῦ κύκλου. μῖσος 

δὲ ὑπαρχ ᾿ Σ γὰρ ἐπέκεινα τ ὶ αὐτοῦ τοῦ ἐσημερ 
ἰκοῦσεν ὑπὸ 

͵ Ε φ᾽ τὰ γὰρ 
χλλοε καὶ αὐτο 

ἵν. ὅσοι δὲ οἰκοῦσι 

τῇ »νῆσᾳ ἐς 2. 
αλλο 

ν 
,. οσο 

ἀὔὲ 3. »»"» 

Θουλῃ γὸε ᾿ οἰχοῦσιν ἄγϑρωποι καὶ μέλανα τὴν ΧΘΘΡΕΕΨ 319), απ αὐτοῦ 

δὲ μεσημβρίαν . άρβαρα καὶ μ Ἂ ἐς ἡμέρας ἘΠ Ἢ 

σὲ μ " ον, ) ὕντες ἐϑνη β Θ᾽ ΠΕῪ ῃ γύκτας ἐσᾶς τας ᾿" 
Π τοῦ τέρματος 

σὶν οὗ ἐκεῖ οἶπκο κλον, ἔχουσιν αεὶ τὰς ει 329) ἅπαντα ἄχρι καὶ ὶ εἰς ἑπτὰ 

; 
2] ᾽ 

. 59» 
Οξε 

, οφοι δι 

ν᾿. Ὁ ἐνον κυκ Ν ἢ ἕνϑεν ἐεξί 
, ἔ παλᾶε σ φ 

- 

τον ἐσῆμερ 
» κου και τὸ 

ο 
τ ουμεξνηῃν οε 

) 
») 4: “5 

ἣν φρς ἌΥΤΑ δρεγοῦ τυ 
᾿ 

Ν απαδαν οιἕ 
ΗΝ )ν ἐσῃμξρινον 

γοῦν τοῦ ἐσημ ; ἐμέρισαν τὴν 
4 προς το 

) 

ἘΟΚΝ Ἣν μέρους, ἐμέρ » ἡ πλησιαζον πρ ἢ ΄. ἐν δὲ τῷ 

» 321) βορξεέουν ἐξ ᾷ 
- ον κλίμα το 

[Ὰ «“ἐϑεοπεκή. 

του 
δ Ε ΄ Ὁ πρῶτ 

Ἶ ΄ ΞΕ.) πολες 
Ε 332 .ὃ 

ασαντ ᾿ ᾿Πἢ Μερόης ' 
ἔμα ἐστὶ 

΄ 
καὶ ώγομ ΄ “ ἔστε δὲ ω) [πη - Ζ τὸ ον» κλῖμα 

κλίματα. ᾿ Σ ΜΗ, κλῖμα. Σ 
». Ζ,ξευτὲδρ ΨΥ ΝΣ 

ξἐροῆς 
μ ς δεκατρεώ 

, ς «““{γυ 

322) το δεὰ 5 ᾽ κ ἕρθοὰ θῶ 
2δλ» ἑταεχ μέῳ τῇ 

κων ᾽ ΡΝ δγέστῃ γ,1ξ0 5 Η Σ τὶν 3 ) ἐν μ 
δ δὲ 

} 
δε μὲγ τ πο" λὲς ἐστὲ 

᾿ 3528) 3) μεγέστη 

) . ατε ὕυπαρχ 
ς ) δὲ Σιηνὴ πολ Α " ἔστεν ἢ Η 

αὐτῷ πλέμ . σ᾿ γ ἈΞ 2) νὴ 
Ν ῷ πλέματε 

“ μ ω- 

ΕἸΣ 
“τνὴς 

ἐν τῷ τοιούτῳ : 
κατῶ χὶ 

ν γον δεὰ “ - 327). “ἐν τῷ ἤ ͵ » διὰ τῆς 

τὸ λεγομε : 
ὥρας 

, λεγόμξενο 
ΤΠ εχοΣ: 

ἣ ᾿ τοπεχῆὴς χωΐς τος κλέμα, τὸ 
.Ψ» ἑτὰρ 

κῆς καὶ Δ4έϑὲε ᾿ Τρέτον 
ρῶν δεκατεσσάρων. 

πτεαπῆς 
ὑν μεσυ.- θ 

ΥΡΡΡῚς ὠρθῶν σὲκ 
»᾿ 

δ 

βρο ἐῶν ἢ, τῷ ἢ μεγίστη ἡμέρα ὧἱ μέρα ὡρῶν δεκατεσ 

ς ΄ 
ὧν δεκατρ 

Ι» τω 2) ἐξ γεσ ἢ 
ς ΄ὕ 

ἐρα ώθω 

ἘΝ ΡΥ ΤΗ ἔσει δὲ ἔν αὐτῷ ἡ μεγέστ᾽ στὲν 1) μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἧς" ἔστε δίς ὃσ 

329) Ζίγύπτον 
ἡμέγον. ἐν αὐτῷ 

ἬΝ»: οἰκοῦμεν ἡμ 

εν .) τ διε “Ῥόδου ΛΕΡΌΜΕΗΕ διὰ ᾿Ελληςπόντον, ἐν ᾧπερ ) δὲ Εὐξείνου πόν-- 

Τοκλῖμα, Πέμπτον κλῖμα, τὸ ς ἐδ πέντε. ἽΕχτον ὥρα 98: ̓9) ἕβδομον κλὶ- 

᾿ συ, 
ἘΝ 

᾿ ον οὗπα 
“ 

κα ΠῚ 

τον δὴ: ἡ μεγέστη ἜΘΟΥΣ ὉΡ ρῶν δεκαπέντε να ΔΝ 1 μεῖς δέκα ξξ. Εῤσὲ 

δὲ ἕν ἃ ν᾽ 
Ῥ ΄ σῇ μέρα ον 

Ἑ , ς «“«ξοα 
7 ἐν , ἯΣ 

ν, ἕν ᾧ ἐσεὶν μ προ ῤῥν Ἴ ὑγρὰ ἔγϑα ἐστὲν ἢ ΕΝ Ἶ Ἢ 332) μέρει τοποε γον: 

του, δι Φ τον ἡδῥυσϑένους ᾿. 
Ε ἘΞ οθϑειοτεθῷ 

᾿ 
ἢ ) Θούλη 

μια, το διὰ Βοῤὴ 
του κλέματος 4 ΤῈ « μέρεος βοῴςζπορος αὐζρότι ὃ ̓  ᾿Ξ 

3 

, οεου 
« ᾿ 

νῆυ»ο ζχε Ἔ 
ἂν τί ἣν ΠῚ ὁ Ψυ. 

ὶ ἐπέκεειγα τοῦ τ ΕΠ ὦ ν δρᾶν, 270 
"Ὰ 

ὶ ἐπέκεινα χ) 

δὲ καὲ ἕ 
’ 

ον τὴν χω Ὁ Ξ 
3 

᾿ δικοσὲε. Καε ἕ: Ξ 
32, 

οε, ἔχοντες πλοίων ιοθῳ τὐ0Ά. δεκαὀκτῶ 5 ἀἰρ “αν: δὲ καϑόλου ἡμέρα ΟΡΙ͂ΝΝε, 

7)0ιε; 
ν ΤὙ ἢ ἕἑρα 

» ! .,ς Οἷς 

γῇ 

ἐξ Ξρη: η μέρ 
- δὲ δύο, 

Ἐ ΡῊ ἡ 334) αχυτῶν. 

“ 
οἷς ξσζτι»ν» 

Ε᾿ ὃ Ϊ ἐῶν, οιφ 

- 
ἑ ο»ο) 

. 

. σος, ἐν 
" 

οἷς ὁὲ το νὰ 
δι τ οπῆς ὑπ [ 

αὐ σῷ, 

: τῶν οἷς μὲν τεσσάρ οὐ ψϑ πάσης τῆς ϑὲρ ἘΝ ΣΝ γενομέγου ἕν τῷ κριῷ 

με ημ ἐνοῖ πλοῦ ογξος ὁια ἕ Μαρτίου μηνὸς τοῦ “ ΤΣ εἰρῶν εἴκοσε 535}. ὃ 

του ΦΩ τῇ δ᾿ 
-" 

αοτ)) ς του Ἐ 
,ὕ 

᾿ ᾿ ἐγέσσαςξε Ὦ 
ῳ 

Σ 

᾿Απὸ γὰρ τῆς ΡΟΣ ες τὰ Ἢ »! τοεαύτος, ξξέρεῦκι ΕΚΑν ἀπὸ τῆς εἰκοστῆς τρέ 

"εν ) ἡμέρα 
ἷναι δεαπαντὸς ἡμέραν, ς ᾿ λεύογ-- 

᾿λπΣ αὐξάνειν ἢ ἣμ 
αἱ εἶναε δεα 

ν ἡλέου τότε πο 

αρχεταειε 5 
χὰ ον»; 

Β κ᾽ 7 τοῦ ἢ 
» ᾿ 0} 

φωτίζεσϑαι καϑολὸ . ΩΣ ᾿Ιουλλῶν βεβα βοῦν ων ϑερινῷ τροπικῷ. Εἶτα 

Ψ, 

. 

τῆς τοῦ αίου ἀπε λό, ἡ γέ ἔν τῷ καρκίνῳ, εἰμ νον ἀξ φδ" αὐτὴν μέτοπώρε- 

Ὁ ἐς καὲ ῃ ἢ 
τιοντος. 

- ε 

᾿β.6ὴ ἕν τοῖς διόύμο 5 ὶ) τὸ ζώδιον τὸν ξυγον οὐκ , ἔγεταει αὐὖϑες Ὦ γυξ 

ἘΠΕ 
γ΄ καὶ πέρετος 

» εβ ἐοὺῦν μγνγος; γ 
; 

πάλιν ἀναποδίζοντος ἀλλα οστῇ τρίτη τοῦ Σεπτι ΦΤΕ ᾳ ὡρῶν ἕξ καὶ τεσσέρων, 

.- 3 
δι 

᾿ 

. 
(ὃ 

5 
Ὁ ἵ 

Δ 

γὴν 
᾿ αἱ δίκοσε ὴΣ 

Ἄι , κατα τη» ἑε 00 7 ᾿ 
΄ 

ΦΟΡΟ ἘΝ ΠυΤ ΜΕ δὲ τῆς ἀρχῆς τοῦ τοξότου καῖ 'κοστῆς τρίτης ᾿Ιανουαρίου, 

, απὸ ὁὲ τ ὍΝ; ἤγουν τῆς δἰ ν 
ἕρειε 

᾿ τερον. 
- . ὥτος, Ἢ7 

Ἅ,»- γοτεότερα μ [ ᾽ 

και βραχ Πα σα οὖν αιγοΐκξο 
, ἢν ἕπε τὰ 

οὺυς τ 
᾿ ΄ ὡς τροπῇ 

᾿᾽ 
ω)- 

Σὲ έχρε ΩΣ 
ΔἸ ΦΎΝ 

»Ό» τὲλὲε 
ἜΡΡΟ χονταεφ 

ξεμερενη) 
, εαὔϑες ἀρ 

μῆηνος αὶ ᾿ κατὰ τὴν χὶ δ ων ιἔρη. κα 
χ 

τῇ 
οντος 

- 
ἐοτέρα αὶ 

340 στιν 

του ἡλίου ἀϑῆλον 339) εἰς τα τοιαυτα βοῤῥε ΓΝ καϑολόκληρον ) Ε 

καϑόλου νὺξ ἐστὶν )ν,᾿ ἕως οὗ γένωνται πεφωτέεσμ 
Ἁ 

ρον 
΄ 

Ζατα ἐπ ως 
τίζεσϑαε 



᾿ 
ΦΙ 

“ 4 τὶ " -Ὁ » »"ὝὟ ᾿ ; ν᾽ τ “ 

οὖν τὸ μὲν μῆκος τῆς γῆς, ἀπὸ ἀνατολῆς ἕως δύσεως" κατὸ δὲ πλατος ἀπὸ τοῦ ἰση- 
-ἫὉ- ΒΩ “- »- » ᾿ -᾿ »" 

μεριγοῦ ἄχρε τῶν βορειοτέρων μερῶν᾽ διπλασιαζει δὲ κατὰ τὸ μέτρον τὸ μῆκος τοῦ 
» γ2 μ ᾿ πλάτους. τὸ μὲν γὰρ μῆχος ἐστὶν 53), ὡς εἴρηται, σταδίων μυριάδων εἰκοσιπέντε 

τὸ᾿ δὲ πλάτος σταδίων μυριάδων δώδεκα ἥμιου. 

ΟΡ ΘΒ ΑἸΕΤῸΝ 5. : 

1) γε. τι Ἐρίϑε, Ῥανῖβ. Ρ. 45. ποῖ. Ὁ: ,»,510 1π΄ οοἂά, Λικηφόρου φιλοσόφου τοῦ Βλεμι-- 
μίδους (41. βλεμίδους) Γεωγραφία συνοπτική. Νυδᾷαδπι τορϑσὶ, τὸ νυ]ρὸ ποιῖθη βουιθίται, 
“Β]επιπὶγάα.“. Τὰ ααϊρὰ5 φαϊ νοῦρο ,,να]ρούς 1 6] θχουῖῖ, ποῖ 5δῖ18 ρουβρίοϊο. Νᾶπι 48π- 
{πδιη ἴῃ σΟάϊοῖθτι5, 81 ἢά65. δϑὲ 118, 4αὶ ἐποίασιπε εἴ απ108 σΟμ 8171, ῬτΆΘΟΙριΘ 115 δποῖος- 
τιΡὰ8, φαϊ σοάϊοιιμι ἔῃ 4165 σομ θοδτιπί, 65 ποιηθη ψαυΐο ΠΠ060 5οτιρίαμι οϑὲ, βλεμμίδου» 
Βλεμμίδους, δλεμμύδου, Βλεμμύδους, Βλεμίδος, Βλεμίδου, Βλεμίδους, Βλεμύδου, Βλεμύδοιυς; 
ἴδηιοῖ σπ]ρὸ ΟὈίϊηθὲ μαθοὸ ἔοχηια 2 λεμιμείδης, ἡπᾶτα ταϊϊοπ ολ ΠΤΙΠῸ7). ΠΟ ΠΙτΏ15 ἃοιτδτο ἀ6- 
Ἰδδιη ἃ νἱᾶ, Βα΄θαν, Τλίσδαι ἀπζοιὰ 46 ΟἸμη1 115, 4πᾶ6 ἤππηῸ νίσπι βρθοϊαηξ ἴῃ δα Ἰτοὴ 6 

ΤΙΟ 511 Ῥοιϊθροίαθ, δα χπᾶπι ρατᾶπιᾶπι τὴ6 ᾿ᾶπι σΟὨΤ]1. 5) (ὐδἴ0]. Οοαά, Ν[58. 810]. 
Ἐορίὰθ Ῥατῖβ, παρ εῖ ἴῃ ἔταρτηϊηθ 1Ώ111, 4ποα οχ ἴσο σοπιροπᾶϊο δα ίθ θέ, δέ, (ὐδῖδ]. Β1}]. 
Ταυτίη. δ, φαοα νοτὰπι οϑῖ. 5) [τὰ οἱΐδιν (δῖα). ΒΡ]. Ταῦσῖπ.; Οδε. Β10]. Ῥανῖβ8. νἱεῖ 586 
συντομῷ. 4) δῖ. Β19]. Τ᾿υτίπ. πόλεις. ᾿ 5) Ιάδιι Οδ:4}. ποταμιοί εἶσιν. ἽΝ πιατο πο]ὰϊ π6- 
4πὸ ἴῃ Βοο Ἰοσο πϑάτις ἴπ 81118, ἅπᾶθ ἃ τϑοΐῖα ταϊϊοπο Ἀρϑιγαπῆ; 88 {18 δυἱῦ ἱηάϊοα886. 6) 
516, τὴ8]6 4φυϊάδηι, οἰΐαπι (αϊ8]. Τ᾽ απτίπ, 7) Τὸ οάδια σοπβοηβιι (ὐδ8], Τ τ σΊ ἢ. ῬτῸ τϑοΐϊοτα 

ἕῴας πλατύτερον ἔστε; ἴῃ 564 ΘΠ. 1ι8 510 ἀἰβεϊπρυϊε γοςθβϑ: μέρους " καὶ δὴ ἄρχομαε, σιὶ π- 
τ. Δ. Οὐυοά δά βθῆβιπι αἰεϊπθῖ, 15 ρϑϑϑίμηα πᾶο ἱπιοτργοίαϊίομα ρΙαπα Ῥουῖτ, ὕοῖρα 10» 
ὭΥ511 Ῥεσυϊθροῖδα, 4τᾶθ ἸΝΊσΘΡΒοσι5 Β]οῖη. τοϑροχιῖ, μΒᾶθο δαπξ. ' 

οὐ μὴν πᾶσα διαπρὸ περίδρομος" ἀλλὰ διαμφὶς; 
εὐρυτέρη βεβαυῖα πρὸς ἠελίωυια κελεύϑους, . 
σφενδόνῃ εἰοικυῖα. ; 

Ἦδδο ἰΐὰ ἱπίουρυθίαίιιβ οϑὲ δπιοῖου: »»πρὸς ἠελίοιο κελεύϑους βιρῃιποδξ πρὸς ἀνατολάς, ὙΘΥδτιβ 

οτἱθηΐθηι; εὐρυτέρη βεβαυῖα ἰάθη ε5ῖ, φυοά ,,πλατύτερον προβαίνουσα““ εἶνε πλατυτέρα." 
Τπάς Βὲ: νϑυϑὰβ οὐἱθηΐοπι Ἰαϊίου δϑέ, βῖνθ ρᾶτβ ο᾽ιβ οὐἱθηῖα]β Ιδιΐου εϑὲ, 4πᾶπι οσοϊεπίᾶς- 
118; Ῥοβίτοιπα δπΐπὶ ἴπ Ορροβί(ὶ δὲ σοπιραγαῖὶ τδίϊομθ Ἰαΐθηῖ. Ἐἴαθο 4πᾶπὶ ρθουν υϑᾶ 81: 6χ- 
ῬΠΙσαΊΤο ἐπιοθὲ, αιπτη ΤΊ Ομ γ51τπι8 ΠΟῪ διδὶ νοϊποτίε:; ἔεστα οδέ τοϊαπα, πθῆπ νοσο δοουχαΐα 
Τεξοτὶ οὐῦῖβ ἤρτιταπι, 56 ἴῃ τὐἰγατη 4τι6 ρατίθι δὲ ὁτ θηζαϊ οι οἱ οοοϊἀοηίδ]οιῃ ρτοοθαϊε. ΝΕ 
415 Ἰρίξατ Ρμυρε ἔθυτάχη ῥγοσβιιβ Οὐ ῬΙ οι] αϊατα 6856, Δ 41 αἰτίπατιο οᾶπὶ Ιοη σία5 ροττῖρι; πλατὺ 
ἐπΐτῃ ΡΟ αμι 6416 Ἰαΐτιπὶ ἀδποῖαϊ, ορροδβίξυχη βοιΐο, ἀπριιδῖο, ΙΟπσο, 5ῖν 6 16] ἀΙΆΡ]τπι 851} 5100 
δ βυιδίαπι, εὐρυ ἀτιῖοπι δι Ρ]τπὶ δὲ ναβίαμ δπριυδίο δὲ σοατοΐαίο ἔα ορροδίζαχη, πὲ ποπὶ τα πὶ 
Ἰοπριϊι ἴῃ 6 πὶ, “τπιᾶπὶ ΟΠ ἘΠῚ τηϑρ τ ἀπ θὴὴ δὲ διηθἰζιτη τοϑρίοιαῖ, ΟΊ ποηθ0 ἱπ [)10- 
Ἡγϑ1ι1 Ἰ000 ἸΘρεπάτππι 6556 εὐρυτέρη πο΄τι6 ψέτο ὀξυτέρη, 4 πα ααᾶπι Ῥοβίουίου Ἰθοῖῖο δὲ 811158 
εἴ ϑὲέσδεηιζξεεξίο Ῥ]δοαΐ!, ἂὸ Ῥτῖπιο οδύπει τηδρὶβ οοτηηθπάδξιν, ὙΙάοίαν δα ῬΡᾶ.110 Ῥοβὺ 
Ανἱθπηὶ ἐοηροτα ἀττθΡ 5.556; 864 ορέϊμηξ οοάϊοθβ τοι ππθσαπὲ 1] άτὴ εὐρυτέρη. Τ᾽ τομϊτὰ ΠΟῸῚ 
ΣΟΙΌΠΙ οοάεχ, 4 ποτὰ ϑέορλατιες νἱάϊξ, 564 8111 οἰϊδιη, ποτ Ἰθοίϊΐομ 5 ροβϑιάθο Βοο ἔε- 
δίδηζασ: ἢ) ἐπεπολαζουσα γραφὴ καὶ ἐν πᾶσι (ν᾽. ἰαξνα τι. 28.) ὡς εἰπεῖν εὐρισκομένη ἀντιγρά-- 
φοις ἢ εὐρυτέρα. Ἡδαδς Ἰοοῖῖο αα βϑπϑιμι οἰΐδηι ἰΐα, 658 δοοοπηηοάαΐα, τι 68 8014 ἀϊοὶ Ρο5- 

διῖ ψογὰ, ὀξυτέρη διἴομπι, οὐ]ὰ5 ποίϊο ἰπ αμῖπποβ πο δοουταῖο, Θχαμιϊπᾶηείαπι [4 0111π8 5656 
ἰηδἰππδὲ, φυδηῖο ἀΠΠΙροπεῖτ5 1πΠατι15ἰ νου πητι8, ἴᾶπίο πιϊητ5 ἃρία ἢδῖ, ϑεά ἀθ δῖ8 δου 8 
ἀῃ οἀϊτζίοπο ΒΙομ 51 αἰδραϊταπάτχη εδῖ; ἀπίθυθα ϑουιθᾶτῃ 



τππττααα, 22 "»»--- 

ἀλλὰ διαμᾳὶς 
εὐουτέρη, βεβαυῖα πρὸς ἠελίοιο κελεύϑους 

αὐτί ]τι6 ΔΠΡ]ΙΟΥ,, ΟΥ̓ΡῚ5 ξου μηδ μὴ Ἔχοθάθηβ, Ῥοσυθοῖδ οἱ βχρᾶηβᾶ νειρὶὶ δά οὐἱοπέδηι δὲ οος 
εἰδεπίοπι δοῖοπι. ὃ) ἤΖελας ἑσπέριος νοῖρα διιηΐ Τ᾿ οηγβὶῖ, (ὐαϑακιδογιεδ ΛΗ Ἰοσυϊα 

Τοὶοπ 5811 τὰ τοῆηροπάμυμι 6556: τλας ἐδ᾽ ἑσπέριος ; 4υοά ἕαπιΐο που Π6 ἱπάϊρηθην Ἔϑ.. 

ῬΙαπα 181} δαΐθηι πυπϊαπ πηι οδῖ, οἰ ἰαγηδὶ ΠῚ 186515 ΠΟΥ 5 ΔΙΪΙ πᾶ πππΐαῖῖο ΠοΥὶ ροββοῖ. 

Οἰπηο5 οοάϊοοβ πᾶπο ἸΘοί Ομ 6 ἢ ΘΟ ἤΠτιηδηξ, Θαὰδ 68 80 πϑὰ ηραδα στάθοδθ 86 ηβιιν Ἰοοὶ 

ΔΌΒοιτοῖ. Ῥαυδρηταβῖα, ΝΊΟΘΘΡοσι5 Β]6ηι., δὲ διοίοσ Ὁομιπιθηΐαυιϊ ᾿πη6ά 11, απσπὶ .8γέ-' 
εἰονῖϊι5 ῬΑΥ 5115. δχ αἰϊψυοὶ οοάϊοῖθιι5 ἀδρτοπιδῖῖ, τϑοῖθ ᾿πιουρυθίδπευσ; ΕἸ διδτ ἢ ι8 δαΐθμι, 

γ8.}}10 τϑοθᾶϊτ ἃ νϑτο Ἰοοὶ βθῆδα. Π|ὰ δηΐηὶ νοῦρὰ μος ἀεποῖαπε; οὗτος μὲν ὃ ὠκεανὸς ὃ 
᾿Ατλαντικὸς καλεῖται ὃ ἑσπέριος. Ναιι ἤχελας 1άθιι 6βὲ ἢ. 1. φαοά ᾿Ζελαντικός. Τῖα 586 }Ρ6- 
ΠΙΙΠΊΘΙῸ πρωτύτυπα ἀντὶ χκτητιχῶν Ῥοϑ[ϊὰ Ἰεριαπῖαν, οὗν, 2 δολον. δα ΝΥ 6]16γ. συ. στ. ΠῚ. ἃ. 

Ῥ. 295. 500. οἵ 4008 101 Ἰαυιάδτ, ἃ 4αῖθτι5 ἱπροηΐθπι ΘΚ ΘΠ ΡΙ σαι ττθαπὶ ΟΟ] δ οἴδπῃ νιάσθθιβ; 

αὐάο 115. ϑραηἼιοηι, δα ΟΔ]]ἰπιδομ. γι. ἴῃ ΤΙ αμα ν. 175.,) Οτεροτ, Οοτίπει. Ρ. τοϑ, δά. 
δολαεξεν. ἰθῖααα ἀπίοτρρ., βγεῖ. δὰ ΑΡΟΊΠ]ου. ἈΠοά. Ατροόπαῦε, ΕΥ̓. ν. 1548, ἱπέοιΡΡ. δά 
Εατῖρ. Ἡθοαν. τόσ... 7 δοἤτιον.. ἜΤΘ]] ΘΠ οΙοκ. Ρ. 186. Ζοδεςξ. αα Α]8ο. Ρ. 272. Ουδᾶ 46 οαιιϑᾶ 
16 415 τη8]6 ἐπίουρτθίθειν ᾿γἑοαοπιανσιὲ νουα ἴῃ Οοταπδπίατ, ἐπ ϑίγαθοιι. [,.ὄ 1. (Τοῦ. Υ1]. 
ϑέγαῦ. δα, Ζ:ϑολιοΐ.) Ῥ. σά. ποῖ. ἀϊσθητῖθ πον ἀἰϊκίθθο ῬΌ]]ατ ϑι]οπέϊασ, ἴῃ Απιρομπδ 
νυ. τάδ. εἂ, Βεξκεν". ἔς τὲ Νότον Γαράμαντα καὶ εἰς ᾿““ριμασπὸν ἀήτην.““ Νονιι5 ομῖπι θϑϑοῦ 
πιοᾶτι8, οἰϊαπιδὶ ᾿“Ζριμάσπειον ἀϊκῖδδοῖ ἀήτην. Εδᾶδθαι ταῖῖο δρυᾶ Ἰατίποβ βοσϊρίοτοβ ἄθρσος 
μοπάϊταν, Ἐχοιηρ]α οΟ]]δροσιηὶ Ζδολον, 1. 1. Ρ. 205. δὲ 41ο5 σοιητηθμπιοιδῖ; δα) απ ρ5 
Ζεολνιον. 1. 1. Ῥ. τ85 544. δὲ 4υὶ ἃΡ δοῬ. 185. ποῖ. 8) ἡ. 187. ποῖ. Ρ) Ρ. 193 δὲ 105. ποῖ. 
4) Ἰαυᾶαπειν, φῬγαδῖον μο5 ΤπΐουρρΡ. Ῥείγοῃ, δά ο. 110. Ρ. 716. δά, διώσπαπ., ἹΜΥ ΕΒ ΟΡ ταΡἈ. 
11. δα, ϑέανεγθη Ῥ. 32. οἵ 7} 6558οἰἔπ. Ττιποταν, Απΐοι. Ρ. 508. 849. ΠῚ Αὐτίθμη γπᾶτο, Νίδιις 
τᾶτι ππδπι, Οοθαμαβ δητιᾶ8., Ὁ ΘΆμτηι ΠΠΔ76., ῬΘΙΆρτι5., Πἰτττι5. δὲ Ῥ]ττὰ 4118 6118. ἤθΠΘΥ 5 
εποΐαϊα ν᾽ 460 15, 486 Ρ]ὰπ6 δα 11 σταθοογιμι Θχθαιρ]α δοσθάπιηξ, ΑΡ ΠΟ τπιδι, 411 Ρᾶ6Π6 
ΟὨλμλθι5 ῬΟΘῖὶβ δὲ Ουδθοὶβ οἱ ἈΠ ΟΠ Δ η15 ΘΟΠΊ πη Π158 δϑῖ, οἷ βθηβῖπι δα βο]αἴΐαηι ται οηθιῃ 46- 
σϑηϊῖ, ΠΟῚ 8] 16 πτιηὶ ἔπι1558 Τ1οπυϑἴτπι σοπιρτοραπὶ νϑυϑὰ δηϊθοθθηϊα ἡοχρος ζέαυρος εἴν. 
γά Γαλάτης ὅδόος, ΟἿὟΙΪ οἷν. ἘΣ αβίδτηιϊ Θχρ]οαϊδηθα. 1)εῖπάθ Ἰάοπι ν. 509 ἀϊχις ἴχζελαν- 
τος περὶ χεῦμα Ῥτο μὶ5 ἐν τῷ τοῦ ᾿ξκεανοῦ τοῦ ᾿“Ττλαντικοῦ χεύματι 46 απ τὸ ν᾽ 46815 δα 0]. 15. 
εἰ 585. Ῥτδδῖογθα δσοοὶδθ Αὐ]δηὶ 8 πποηὶὶ5 ἤάτλαντες αἰοῖὶ δαηῖ, ποῆὰδ νοτὸ ᾿ελαντεκοί, 
[πὶ “ατιπὶ ραῖϑαϊ τὸν ᾿κεανὸν τὸν “2τλαντα 6556 τὸν “1τλαντικόν, 4αδοτοπάππηι εϑὲ 46 βθηϑὰ 
Ἠυ]ὰ5 ΠΟιΙΏΪΒ:. πᾶπι απ ΠΙΟΠΥβῖτι5 νοῦρὰ "Ζελας εἴ ἑσπέριος, ΠοΟ οδὲ Αὐ]δῃίϊοιιβ οσοῖς 

ἄτιτιβ., Παππχουῖῖ, ἀποθιβ νουθῖ5 ἰάθη ΘΧΡΥ βϑῖ5886 ν᾽ ἀθυὶ ροΐθϑδε, 4αουιπι ΔἸ ουτπι ΓΑ Πα] δια 
οὐϊοϑτιμι ἈΡ 6556 ροβϑὶῖ. Ῥτοΐδθοϊο ρ] θυ] 6 Ὁ ϑδμιιβ ΑἸ]δπτιοὰ5 σῖνϑ ΔΕ]απεϊοτιπὶ τηᾶγ6 Θᾶπὶ 
ΤΊΤῚ8 ΘΧΊΟΥΙ Ῥτΐθμὶ βιρηϊῇοαϊ, ατι86 ἴῃ Οσοἰἀθητα]θιι5 τοῖῖπι8 ἴοστᾶθ τϑρὶ ομλθιιθ δῖ Θ0110- 
οαἴα; ἴἴὰ, πὶ νοῦ. ἑσπέριος ματι ΔΙΊ} ]1τι5 ΔΙΊ 46 πὶ νἱροότοιῃ ΒΆΡετα νἹἀθαΐατ, Ὑογαμι Θηΐπλ 

ψΘΙῸ 81 δοοιγαῖῖτι8 ᾿πν ΘϑεΙραυΐπηιβ., ΠΟ ἀδοσαπὶ Ἰοοὶ, 6 4αῖΡι8 δ]1ὰ μι] ]οοΐ, 41 4ᾶ- 
ἄδπι οΡϑουτγίϊαϊο Ἰαθοτναῖ, ταῖϊο δὲ ἱπιουρυθίδτίο ρτοάῖγα ροβϑίζ. 

Ηδιιὰ τάτοὸ δπὶπὶ ΠΊᾶΤῚ5 ΑἸΔμτΪΟΣ πομλΐμ6 ποῖ 1118 οσοϊάοπία]5 Ῥᾶτϑ τοίϊϊπ8 Οσοδηξ. 
ἀεποΐαδϊαν ; 564 τοΐαπι πᾶτθ οχίθγιιιη, ααδπίαπι 4πδπἴμπι δδῖ, φαοα τογσᾶπι διαθῖξ. Τοιρῖξ 
Βᾶπο τοπὶ (αδαμδογϑ δὰ ϑίταθοιι. Οσϑορτι. 1. 1. ν. ὁ. (Τοαι. 1]. Ρ. 197. οὔ. 7 ποολμοῖ, δὲ 
Ῥγλεαοπεατιη..) ἄϊοθυιβ: ππᾶγο Αὐ]αμέϊουιη ααοίΐοβ 16 ρ᾽5 ἀρὰ ϑέγαρόπθηι, Οοδᾶπτπι ᾿μ τ} ]]ῖρα: 
810 δπΐπὶ Ἰοη πὶ 8ο]οῖ Ρροβὲ ΤΕ οϑἙ ΒΘ πθηι, απιθπὶ δὲ Οἴοοτο βδαυϊζατν πὰ ϑοπιπῖο []. 6.1: δοξ 
ΝΙεῖὰ [1, 5, 1. ΡῚ οοπξ, Ἵποολ. Ῥ. 95.} δὲ ρ]θυίιιθ οπῖποβ Αἰαπείοτιπι πᾶσ, ποῖα Οὐθᾶ- 
πὰῖπι, 564 6715 ταπίτπι Ῥασίθπι Ὁοοϊ ἀππᾶπὶ ΔΡΡΟΙ]αΤ ἰταάαπὶς. Ῥοβὲ πππο οὰ ἄς τα 7ξ:ϑολιι: 
οἶδε ηποἀδπιπιοάο πιοηπῖε δα Ῥοιηροι. ΝΟ]. 0]. 111. Ῥατε. ΠΠ. Ρ. 95., 56 Ἡδσοάοιὶ 10- 
οὐιπὶ Τ, 202. ῬΟϑβἰιηθ 1πτ0]]6χὶξ, ῬαϊδῺ 8. 1Πππὶ 2, Αἰ]αμτίσαπι οἰ Εν μταθτι πιάτα ἰάθμι ἔᾶ- 
οτος Ἡοτχοάοϊιβ, τι τπτὶ ᾿ποοιπηρουίαπι πὶ ππθάϊο το] πααΐς, αἴσιμα οὐθὶβ τουσᾶσυμι Ὁ 
οτίοπταῖὶ οἵ βθΡ ΘΕ ΟΠΔ]ὶ Ρᾶττε οἰτοιυπιάδίιβ δῖ: Οὐθᾶπο,, δῃ τὸ βθοιβ 56 Βαροδῖ, αἀϊοἷῖ καὲ 
ἢ) ἔξω στηλέων ϑαάλασσαὰ νη ᾿«ἀτλαντὶς καλεομένη καὶ τ ᾿ξρυϑρὴ μία τυγχάνει ἐοῦσα» ᾿'οο εδῖ: 



ΤΏΔΤΘ ΘΧΈΘΥΤΠΙ., ΟτἾπ5 Ῥᾶτίθα Αἰαπέϊουπι πιατα δὲ Τὐυυ τ σγάθυπι ξαοΐπηι85, σοΟὨτΙπτπιηλ 68: δὲ 
οομδοτδὲ πθ4τπ6 8] 148 ἔοττα ἱπίεγροϑιζα ἀἰβ) ηριίασ. ΝΏ]]Ο τρττυτ πιοάο πιᾶτα Εσγτῃγάθυα 
εἱ Αεαπέϊσυμπη οοπξαπαϊξ, 481 ΕΥἐἢταθαμ Αἰ]απίϊοὶ ποιηΐϊηθ ἀδποΐασὶ ροβϑαῖ, 5684 ἤοα 
5101 ντ]ῖ: τηᾶτα Αἰ]δηεϊοῦστη δἰνθ φιοα νοῦϑιι8 οσοϊάεπΐομη βρθοΐαϊ, δά βϑρίθηίγιοπ πη ῬΤο- 
οοάϊε εἰ δὰ δυβίσγιπι ἀ6]αθιΐατ, σοῃδογαῖ οπὶ ΕἸγέῆταθο 5ιν8 οὑπὶ 60 πιᾶγὶ. 4ποα νϑιβυῷ 

᾿ δΔυδίταπι δὲ οτγίθηΐθπι θχραηαϊτζυν δὲ δὰ ἱποορηϊίαθβ Οὐ Θ 156 ΤΘΡΊΟΠ 5 γευρὶῖ. Δἰ]δητι οι τα 
ἰρίταν Ἡοτγοάοξαβ ἀϊοιξ, 4ποά ἃ 5θρίθπίυ δ]: ταρίοπθ ἀσᾳὰ6 δά Αταρίδπι δὲ ΕΥγτῆγαθὶ πιᾶ- 
ΤΙ5 ἤπο5, Ῥεγϑίαπι [πα ϊδηιατιθ 8] θη 5. ἐθυτᾶπι οἰγουμηῇοϊς, [τὰ δεἔΐαπι Ρ]ΙΠΪ Ἰοου5 Ηϊδῖ. 
ΝΝαῖ, ΠΙ. χο. ᾿πίβΠρὶ ἀεθθῖ: κραῖθ ἐγγιοπιρὲέ Αἰ]ατιτ᾽οαπι, Δ Ὁ 41115 τπαρττιι, 488 ᾿ηΐταῖ πορ- 
ϑμὸς ἃ Οτδθοὶβ ἃ πΟΌ 15 Θ δάἀϊέαπαπι ξιθίιμη παποιραΐασ, Ῥγαρίευ μΒῸ5 Ζσϑολμοξέια 101 σοτης 
τηθιηοχγαὶ ΕἼοτ. ΤΥ, ο. 2. 6. 16., ϑέγαρο, ΧΥ͂. Ρ. άγά., Αὐἱδέοϊεὶ. 46 ΜῈαυπά. ο. ὅ., ῬΟΙΥΘ. 
ΧΎΥ ΠῚ. ο. 20. δ. 6:, Οἵοδθι. ϑοπιη. ϑοῖρ. ἱ, 6. ϑ6ά ΕἸου. ΤΥ, 2. 76, 16 επῖπὶ Π1}1] δ᾽ πιϑπιοαϊ 
Οὐοουγτῖξ, ποῖ ΑἸἸαπεέϊοιιπὶ τηᾶτθ ῬΙῸ Οοδᾶπο, ψϑγαπι πη 76 Θχέθγ τόν ῬγῸ Οὐθδηο Αἰ] αμίῖοο 
Ῥοβίξαμη εδῖ, ῬΌ]ΥΡ. ΧΥ͂!. ο. 29. 6. 6.,. 11 δῃΐτη δπιθπ ἀδηάτιι εϑῦ, ρσαθοῖριθ οοοϊομξα]18 
Ῥᾶτδβ 1πιε]Πρίτων: οὐδ᾽ ἐκ τοῦ παρὰ μέν τισιν ᾿ξικεανοῦ προςαγορευομένου παρὰ δέ τισιν ᾽,τλαν- 
τικοῦ πελάγους δυνατὸν εἰς τὴν καϑ' ἡμᾶς ϑάλασσαν εἰςπλεῦσαι, εἴο. 

Αὐἰδητισαπι πᾶτε 4θ ἰοΐο Οοθᾶμο ἀϊοϊτζαν ἃ (16. ]. 1: ,2ω», ΟἸλπ158 δηΐπι ἴοττᾶ, 4886 60- 
1τὰν νοθῖ5, Ῥᾶτγα αιαδάδμι ᾿πβι1α δβὲ, οἰγουπηβαβα 1110 τπᾶτὶ, πο “Γἐατιέξοτεπι, ααοά Νῖα- 
δθπι, φαοα Οσδαπττι ΔΡΡΘΙ]αἰἰβ ἴῃ ἐδυτῖβ;“ς Δ} -«Ατάδεου. 1. 1. πέλαγος τὸ μὲν ἔξω τῆς οἴκου-- 
μένης ᾿Ατλαντικὸν καλεῖται καὶ ὃ ᾿Ωκεανὸς περι ῥέων ἡμᾶς. Αἀάς Ἐλγηποϊορίοαπι ΘὉ- 
ἀϊαπαμι οα. Τ 1ρ5. Ρ. 90. ᾿“Ζελαντικὸν πέλαγος, ὃ ὠκεανός: Ανΐδπ. οτ- τπᾶτῖϊ. ν. 4οὅ.. 

ΠΟ π|888 ο]ΐηι ἀϊκις Οσδάᾶπτιπὶ γϑξυϑ, 
ΑΙζοταθ ἀἰχὶξ τηο8. “Γἐαπέζοτεσπν πηαγθ.. 

1ὴ6 τοῖο Οσθᾶπο δὲ δά οὐἱθηΐδ]θ ἰοξϊτιβ ἔευτδθ Ἰαΐτ5 εἴ δᾶ οοοϊάδθμίαϊα β1ῖο ϑέγαθο 1πιο]]Πσὶξ 
1.1. Ῥ. ὅ.; δοσθηβουῖ ροίεϑέ Ιοοιϑ ἢ. ὅ2. η) πᾶσα ᾿Ατλαντικὴ ϑάώλασσα, καὶ μάλιστα 
ἡ κατὰ μεσημβρίαν ει]. 11. ». τι. τὸ τετράπλευρον ᾧ ἐπίκειται τὸ ᾿Ατλαντεκὸν π έπ- 
λαγος" ἡ δ᾽ οἰκουμένη χλαμυδοειδὴς ἐν τούτῳ νῆσος κ. τ. Δ. οταπι Ἰρίξυν οδῖ, αοᾶ παᾶττᾶ- 
νι ῬΗανουίπιιβ ἐν ταῖς παντοδαπαῖς ἱστορίαις οὔ] τι5 ἔναρα θπέαπι ἀρὰ δέ βαππτη ΒυΖαπῖῖ- 
παι δ γοο. ᾿δἀχεανὸς Ἰορίπιι8. ἴτὰ 56 βαρεῖ: προςαγορεύουσι δὲ τὴν ἔξω ϑάλασσαν ἐκεῖνον 
(14. Ἰμξνα ποῖ, 15.) μὲν οἱ πολλοὶ τῶν βαρβάρων ᾿Ωκεανόν' οἱ δὲ τὴν ᾿Ασίαν οἰκοῦντες μ ε- 
γάλην ϑαλατταν οἱ δὲ “Ἕλληνες ᾿Ατλαντεκὸν πέλαγος. ὈΟΡίϊοΓ 'πόπϑὸ Βυπο Ἰοουπι 
5815 ρτανὶ ᾿ποπιθηΐο σΟΠΙΡΤΟΡᾶΤΘ πθᾷπ6 Οοθᾶπὶ ποπηθπ ΠΘ416 ποιϊοπθηι 1|18πὶ πηατὶ5. ἴο- 
τᾶμν οἰπρθηεὶβ Οτᾶθοαθ 6558 οὐἱρῖπίβ, αιοά 4]115. δἴλαπι ἀγριαιπιθηί5. ὦ ᾿ἰ]σαϊάσπι Ῥεγάτοῖ 
ΡῬοΐεοβί, 46 41ἃ τ 'ἴπ Οδθορτάρῃῖα ξαθυΐοθα Ῥ]υτίθιι5 41 55θγδιη.. 

1ὴς βϑρίοπίγιοπμαι: Οοδδηὶ ταρίοπρ Αὐαπίϊοιμι ππᾶτο ἀϊοϊξασ ἃ ϑίσαροπε 1]. ΚΠ. 
Ρ- 394. Ανίδη. οἵ. πηαυϊτῖπι, γν. θθ.; παθυ! ἀϊοπδὶεπι Ῥατίθια Ρτδθοῖριια σϑϑρίοιῦ ϑέχαθο, 1]. 1- 
Ρ- 52., ἀθ 4ο νἱάθ ϑβιρτα, Εσταϊοβίμθμαβ δρια ϑίγαθοπομι Ρ. 767.; δά ογἰθπίδιεπι ρο ιβϑὶ- 
τηθπι τοξογίττ ἃ Εταϊοβίῃ. ἂρ. ϑέγαῃ. ρ. 689. 

. Ουδ6 4ατ ἰΐα δἰηξ ρτοξθοϊο ποῖ ἰάθπι ἄπομριι5 νϑυρὶ5. Θχρτίπιοτα νο]αῖὲ ΠΙοπγϑῖτϑ, 
ΒΟΙΙθΘη5 "Δτλας ἑσπέριος, 564 Ποο ἀδποίατο: Ὁ Βᾶδθο ἰοϊίιβ8 τηᾶτὶ5 ΔΙ]δητιοὶ βῖνα Οοδδηξ 
Ῥᾶτβ, οοοϊάπα ἀϊοῖξζιΣ βῖνθ οσοϊάπιβ Οσδᾶπιιθ, 9) 5.11}. βορόᾶν. 10) ἑῴαν ἠῷος. χ1) βοβ- 
ὑᾶν. 12) ἱποῖρῖξ 0]. 2. 15) καὶ ἔστι. 14) δέ ἐστιν. 1τ5) ἐνέους -νήσους; ἔο]. 17. ἸΘρίτατιβ 
ἄλλον νῆσον, ἴο]. 21. πολιὴν γῆν, τπιοῖι τηᾶρὶβ ξεγοπάα, 4πᾶπι δρια δέρῃ. ΒγΖ. 1. σουηπΘΠΊΟΥ. 
ϑάλατταν ἐκεῖνον. δϑιαἐπιαδέιι8 σοπ]εοὶξ οἰκούντων μὲν οἱ κι τ. λ., 564 ποι φυδάναϊς, πρατθ 
ΠΟΏΡΤΟΙΣ οὑπὶ Ἰπρστιδθ σαίϊοηθ μᾶθοὺ ψγϑυθοτιπι σο]]οσαῖίο. ῬΗανοσίπιβ δἰπθ ἀυρίο δηΐθᾶ 
Ἰοφαυτιῖτι5. ἐεγαΐῖ ἀθ αιιδάδπι τορῖοηο, ἀοὶπᾶς ἀἰχὶς προςαγορεύουσι δὲ τὴν ἔξω ϑάλατταν ἐκεῖσε 
5. ἐκείνῃ μὲν οἱ πολλοὶ τῶν βαρβάρων ᾿Ωκεανόν" οἱ δὲ τὴν ᾿Ασίαν οἰκοῦντες --- ---, οἷ 
δὲ “δλληνὲες κ' τ, δ. Ὑ1ά6, 486 δά 0]. 21. πιρῃοθθῖπηβ. 16) βοθῥᾶν. 17) ϑοτιβοπάτπηι 
ε58 γ) δὲ πϑᾷιο νοτο Πιποξῖπι, φατέτπι Θμΐπὶ πᾶσα ἱπάϊοαΐαστ. Αρπὰ Ηεβιοάυπι Ορ. οἐ Ὁ, 
γ. 2530. οὔπὰ ϑολαθίεγο εἰ οοαά, βου} τοῖς δὲν τεβροπάδπε επΐπι νυν. 22 εἴ 227. οἵ δὲ, τοῖσό 
γουϑῖθ5 25 οἐ 250. οἷς δὲ --- τοῖς δὲ, ἰάθια γα]εῖ ἀδ γ. “84, τπϑῖρτα βιιπὶ εἰ γάρ τις γν- 280. 



τῷ μὲν 281, αο 9582 ὃς δὲ κ' εἴ οϑά τοῦ δὲ εἰ. τα οἰἰδην βοπιησοη δα βαηξΐ στ δοάδηι νἱτο 
ν 568 τὸν δὲν» οἵ οὐπὰ βγισοζίο ν. 0 ἡ δ᾽ ἐλεὸν κι τι Δ. ΑΠπΕαΌΙΟΣΕ5. δαϊξ, τπ8]6 δ᾽; 56π- 
908 Θηΐπι 68: δοοίρίτον ἑεπθϊξ Ἰαδβοϊηΐδηι ὀγύχεσσι μεμαρπώς, ἡ δὲ Ῥαιβοϊμῖα γεγο εἴο. 864 
ὅδ δοαπιπηίιν ποῖ τϑοῖθ οομπϑελζιτα ϑιηΐ ἃ βγιωνοδίο, αὶ οὐπὶ 8ἃ1118, 4αϊθαβ παροετγίμι 

ὀἴϊαπι Ο᾽αἱεβογαμδ δοοοϑϑιῖ, τὰ ἀἰβειποία οἀϊά!ε; : 
ἡ δ᾽ ἐλεὸν, γναμπτοῖσι πεπαρμένη ἀμῷ᾽ ὀνύχεσσι; 

. ἐρυχ τι ε " 9 κ 4 “᾽ ᾿ »" "8 ἢ Ι] 

απρθηᾶα ομΐπὶ διιηΐ οο πιοάο ἢ] δ᾽ ἔλεον μύρετο γναμπτοῖσιν ἀμῳ ὀνυχέσσι πεπαρμένη. Ναγα 
πΟΠ 6ϑδἷ πεπαρμένη αμῳ ὀνύχεσσιν, 564. ΠΌΘΟΥ αἀμῷῷ ογυγέσσεν τῖα, οἵ δὰ γοο. πεὲπαρμένη 

φριαθοοάοητὶβ γΟΟΔΡΌΙ ὀνύχεσσιν τιοῖϊο 510 ϑΒι απάϊο ἦα, Θουῖθαβ ρίζαν: 
Ὁ) δ᾽ ἐλεῦν γναμπτοῖσι πεπαρμένη ἀμφ᾽ ὀνύχεσσεν 
μύρετο" 

ΤῊΌΡΙοΙ τηοάο δβϑὲ διποπάἀδη 5. δ πβάθπι ροθίαθ Ἰοοιβ Ορ, δὲ Ὁ). νυ. 570 --- σσο.γ. 4θθιμ, 
Φηιωιοξέις ἴτὰ ΘΚ ὨΛΡοῦ: : 

πρῶτον ἔνη, τέτρας τε καὶ ἑβδόμη. ἱερὸν ἥμαρ. 
τῇ γὰρ ᾿Α4πόλλωνα χρυσάορα γείνατο «Ἴητω. 
ὀγδοάτη τ΄ ἐνάτη τὲ, δύω γε μὲν ἤματα. μηνὸς 
ἔξοχ αἀεξομένοιο βροτήσια ἔργα πένεσϑαι. 
ἑνδεκάτη τὲ δυωδεκάτη τ΄, ἄμφω γε μὲν ἐσϑλαΐξ" 
4) μὲν ϊς πείκειν. ἢ δ᾽ εὔφρονα καρπὸν ἀμᾶσϑαμ 
ἢ δὲ δυωδεκάτη τῆς ἑνδεκάτης μὲγ ἀμείνων" 
τῇ γὰρ τοῦ νεῖ νήματ᾽ ἀερσιπότητος ἀράχνης 
ἤματος ἐκ πλείου, ὅτε τ΄ ἴδρις σῶρον ἀμᾶται" 
τὴδ ἱστὸν στήσαιτο γυνὴ προβάλοιτό τε ἔργον- 

᾿ΒοΠαο[ενμ5 ἴα ΠΟἾ8: 7) ΠΏΏ1Ο τῇ ὃ᾽ : ““ ἴἴὰ οἔΐϊδιη Ο'αὐἱδγογαπ εἀϊάϊε. Ῥτδδῖθυβα οἵ Ἐϊο δὲ 

ἌΠΡῚ τηθιϊοσορ δα δας αϊουῖθτι8 ΘαἀἸ 1 ΟὨλἾν5 τϑούτπτῃ βουγασιηξ, [πε6]Π1ρσὶττιν ψοτὸ 146πὶ 4165, 

αὶ Ῥᾶυ]1ο ΒΌΡΘΥΙΤΙΒ ψΘΥθ185 τῇ γὰρ ἱπαϊοαῖαν, 86 η815 δηῖπι ἐοἱὶ Ἰ000 πῖο ἱπαβϑῖ: οἵ τπιπιάθοὶ- 

ἤππι5 οἵ ἀποάδοΐπηι5. [ατιδίι ἀϊ165., πίοσταιθ αυϊάσπι, ἀποάθοϊπητιβ νοῦ ῥυδδβίδπτιου ; Πο6 
δαῖτ [6] ατα ἰοχὶϊ ἀγάπα. δἴα]πθ ΠΟΟ᾽ ΠΠ]16 165 βέαταηϊηα δχίοπάδηϊ. Πΐδθο δπΐεπι ἀποάθοϊπμιϊ 
Ῥιδοϑζαῃτῖα δοοράϊε οἱ νἱτίπτι, φαδηι οὐπὶ πῃ ἀθοίπιο σοι απθῆ Παρδῦ: ἀθοϊαγταγοιδῖ φηῖπ 

φῬοοῖα πἰναπιατιθ ξατιϑίτιτη 6856. Ἰάτὰ 4π] θη 51 Ἰερϑηάτπι 6586 ἡ μὲν (πη ἀθοϊμητι5) ὄῖς πεί-- 

πεῖν, ἡ δὲ (Δ ποάοοϊμηι5) καρπὸν ἀμᾶσϑαι, Ῥαϊοτοῖ Ροβίθυϊοτθπι, ΟΡ ρτανιζαῖθπι πθροῖίῖ, ρτᾶθ- 
ξοτοπάαπι 6558), ΠΘ 416 Ῥγδαίουθα ὑΘῊῚ 6856 51}}116 τιϊσαμπιατιθ Θασιπὶ ΤΟΣ τὶ Δ]ΐοσῸ 416 Βουττα 

ἀποττηι Ῥοϊαϊθδθ Ῥϑυῆοῖ, ϑθηβιδ ἐρ Ὁ 6586 νἹ ἀθέττ, πἰσαση τι ἴθι ῬδτΙΐοΥ αὶ θη ἔατι- 
οἴτπη 6556, εἴ δά ονὸβ ἰοπἄοπάδβ δὲ δα ἔγιιροβ ἀθιηδίθη 88. ἀποάθοϊπιιμι νοτῸ δὰ 46 οαιι5ᾶ 

Ῥτδθϑίαυθ) 4υοα 6δο ἀ16 ἱποιρίαϊ θ]αμὴ ἔθσουσθ ἅταηθα; Ϊᾶπι ΨΕΙῸ ΠΟΟ βίρμυπι 866 τι6η5 δ 

ΔΥδηθᾶσι ᾿μπηϊδη8 ΠΟῸ 416 Ορι τεχοηήιπι ᾿ποιριδῖ πη] 1θσ. ϑΘΘ]ΌΔΥ οοὔϊοθβ Ασδαάθηι- 

οὐπῖ, ρπαίοσιτμι οἷ Ῥδυ βι ΘΏβθιη Ῥταρβέδῃ Εἰ55.πητι 1, ΟτιἾ 5 Ἰθοῖϊο 88 Οαἱϑῥονατες Το. ἘΠ 

Ῥοοῖ. ρτᾶθο. ταΐπ. ΧὨ 68, 4αλτιβοῖιχη ΜΠ ΟΘΟΒΟΡυ]αι5 οομϑθηεῖ: ἀγαϑαί, ἀϊοσοηβ, καὶὲ εἰς 

τὸ πείχειν ἀντὶ τοῦ κείρειν ὄϊς, καὶ εἰς τὸ ἀμᾷσυ αι. ϑουίθαμα ἀρίξζιτ: 
ἑνδεκάτη τε, δυωδεκάτη τ ἄμφω γε μὲν ἐσϑλαί, 
ἡ μὲν ὑϊς πείκειν, ἢ δ᾽ εὔφρονα καρπὸν ἀμᾶσϑαι. 
ἡ δὲ δυωδεκάτη κ. τ. λ. ᾿; 

απ86 Ἰοοῖῖο αα 5θηϑῖη ΔρΡΡυῖμιΘ δοοθαϊῖ, [πᾶς διπθημἀθμξις ϑομο]α ὙΠοοοτῖε. δα 1ά, Υ͂. 

Υ. οὗ. . . Β Ν - . 
1τὰ αἀρυᾶ Τιοπυϑίυμη 4ποατι6 πλῈ101 1ΟΟἱ δα πὶ οπιθπἀαπαϊ. ϑουῖραβ νν. 85, 504, 46:, 

ὅοθ, οδϑά, τὸν δὲ οἱ τὴν δὲ, οομπῖτα νοτο ν. 905. τήνδε ποη δϑὲ πυϊαπάπῃι, πα }}}} Θηπ πον 
ἀοορᾶϊτ, 4ποᾶ 4πὰπὶ ἃ ρυΐοτα δ]ϊθητμη δ1ιῖ, αποδαϊμιηοο δὲ ορροπϑίιχ, 868 χοίδυξτιν δὰ γ, 

ὅσση. 964 ν.ο90ά: Σ ' 

͵ 

᾿ΟὌὉΒ 

ε 5». 3 3 ᾿ ᾿ μ ᾿ 

οἱ μὲν ἔπ ἠπείρῳ, τοὐπὲρ Συριον καλεονταῦ 
ἱ 

Ἁ ὲ 
οἱ δ᾽ ἁλὸς ἐγγὺς ἐόντες, ἐπωνυμίην Φοίνικες» 



ἐφ" τῶν δ᾽ ἀνδρῶν γενεῆς: οἵ ̓ δρυϑραῖοι γεγάασιν, 
ε οἵ πρῶτοι νήεσσιν ἐπειρήσαντο ϑαλάσσης, ᾿ 

; πρῶτοι δ᾽ ἐμπορίης κ' τ. λ. 
δ αΠῚ υδάϊοὲ. ΘὕΕΙΡΒοΥν., Ῥατὶβ., Ῥαϊαί:, ΘΠ οΠΠδτεῖν., ΒΟΥ η ἀπ. υὐοίαν τῶν ἀνδρῶν 
᾿ὈΠΙΪ550 δ᾽. Ὥδον ἰὴ Ρατοπεμοοὶ ΟΠ ΠΟ οδέλ' διηξ, δὲ σὲ πρώτου Ῥμοοπῖοδβ χόδρίοῖ εν, ποὺ πιοάο: 
" τὸ 90 ὉΌΙ οἱ δ᾽ ἁλὸς ἐγγὺς ἐόντες," ἐπωνυμίην φοίνικες Ὁ μῖ ΤΗΘΕ 15 

ὍΟΙ πτ ΠῚ 55 (εῶν ανδρῶν γενεῆς.» δὲ ᾿Ερυϑραῖοι γεγάασιν)", οὐό, Δ. ἴω 
; οἱ πρῶτον κ-. τ΄ λ. ὀαρῤποκόλον. ον. 

18) Ηἴο Ῥαγδρβγαβίδπι τοϑροχὶς, πρᾷιθ νϑτοὸ τϑοῖθ' ἐπι] χῖξ. ἬΝ μία. 30) 7βθηριίκος. " 
31) βου ῥᾶν. Τλοῖπαθ οοάθχ Σαρδόνιος, τἀπὶ Τ)Ιοπγϑῖι5 δὲ 8111. 29) καὶ ἔστι: ἴῃ ἤπ6᾽ ὁπὰπ- 
οἰαξϊουλιπν" ΒΒ ΘΡΘ ἢ πηοῦο βτάνοπι ἀσδθηζιπὶ οοὔοσκ δα θ6ῖ, 25} 1τὰ οἰΐδτι τη οτίτδ, 44) 
δῖδ. 257) 26) 527) βοῤῥᾶν. 58) Ἠϊδ εἴ Βαδριϑ αρθϑὲ ν, 4αοᾶ ἀἀάοηάιην οὐαῖ, δέν. τη δ, πὶ 
δ᾽. 6}. 4. 0]. ταν. ξο]..ω21.,ὄ νἱεῖο βου ΒΘ ΠΕ. ΟἸΠ 55ῈΠῚ ; πδάθο αἵ “νἸάθευν δἰ αὐτὰ δαυϊονῖβ 
Δ6νῚ ἸΙοοπτῖα. Οὐοπίτα φαοά ξο]: 11. Ἰερίτατ' ἐστὲ ν τῶν, 1ἰτέοτα ν᾿ αἴθ σΟ 50" ἀ 1’ Ῥοβιία τ6- 
οἵδ 56 μβαρεῖ; ᾿ῃΐοτάμππη δηΐπὶ δΟ Πα 6 ὍΓΔΙΙΟΙ 8 βου! ρίοτοϑ, 1111π|8. ΔΘΥΙ ἘΡΕΡ 8118 οἰϊαπι 
ΒΠῸ τιϑ11η} Ροθδίδτιιπι 5101 Ἰϊοϊ τιν ἀππκοτιιηξ, 20) 7ην δύσιν ἱποῖρῖξ [0]. 50) 8ϊἴο; ἐς 
δεϊαπι π. ὅ7. δ1) [τὰ δἔϊᾶπι 1 ἔδυ τι5 οἵ ϑ886Ρ6. υϊάθπι οσσατυιε. 52) ϑοθῥᾶν. 55) ἐσϑμὸς 
ἀ6 ἀπριίδεο ἐγασίι πιδγῖδ. Οποιπδάπιοάτηι Θηΐτι δά 4188 τ68 ἐτϑἀποῖταν, τα δἴϊαπι δα στπᾶῦῖα ; 
τὶ δἰρηΐῆοδε ᾿ἄθπι, φαοά τοοῖαβ πορϑιιὺς ἀιοίευτ. 54) δῳαιροειδὲς. 59) βοῤῥᾶν. 56) 
͵αιώτις. 55) νἱάδ πὶ 8. 58) ὅπερ Ῥοθῖᾶθ ξονπιὰ5 τοίη. ἡ 59) 1 τοὶ, ἰποῖριξ 0]. 4. 
40)" μελανόγης ΤιΘκῖδα Βαο νοοθ σατϑηῖ. Αἀάδβ δεϊαπὶ 1 κα οῖβν, μελανύστης 6 8080]. ΤΖοΙΖ. 
ΔΤ Υοορπτον. 148: Ἢδδο νόγὰ ψἱάθίι 586 ξουπια, 486. Ἰθοῖϊουϊ μελανόστου» 1]. φ. 252 
οὗν, 5.8]. Ὑ1Πο 15. δὲ 5680]. πιΐπ., 0} 658, ϑοληρέονἐ μελάνοστος ἀΡ᾽α6 68: βάθει, 4:1) 816. 
42) νἱά. πῃ. 28. 45) γωνίαν. 44) 45) 515. 46) Ἐπιβίαι μι, οἴ διιοῖου σουπιπιοπἕαι, 16 61 
'τϑουϊβδίιηθ πόποπξ ἀγρόνομοι 5οΥΠ]οπάτιπι 6586, 45) 48) 40) 510. 50) ΝῖαΙο ᾿περ]]θχῖξ Ροό- 
ἴαπι ἀθ ἸΝαβαπιοηῖθιιθ. ἀ ΕἸ Θεῖ5. Ἰοτιθηἴοπι πδα 6 γοτῸ ἀθ ΤιοΙΌΡΒρΡΙ8.. 61) [πιο΄ ᾿Ασβύσται- 
52) νι, π. “8. 55) [τὰ 5886 Ββαβοπὲ βᾶβθο γϑυῦρβα. 84) Αἀαάθ 1, οχιοῖβ, 486 οεϊδιη χαλόστροφος 
1. 8. εὔστροφος ἱἸρποταμῖ, ηιοᾶ Ὑ πεῖ. Εἰχοῤ. Ππτδά. ν, ἄν 'Παροι; Ῥιδοθίθιθᾶ καλλίτροφος, 
πὸ νοσαΆΡι]ο0 ΝΊΟΦΡΒουαβ. 0]. 6. τι. 65. νοῦθμι ῬΣοηΥβὶὶ εὐθοιὸς Ἐπριοᾶέ, τὰ Τιδχῖοιδ. πόπ 
δϑῖ δποίϊδτζιιῃ. 22) τού-- 510 ἀδϑῖπιε μου [ΟΠ πιπι,᾿ 4αξη τι ᾿λοῖρ ξ τοὺς εἰδὲν --. 56) Σῖριν. 
55) πολῖται. 58). “ειβύηϑεν. 59) βοῤῥάν. 60) 510. θΘιγν Ηοο πιοάο βουιρία Ἰδρτιηξαῦ 
Βαᾶθο ποιιῖηα τη οοαϊοα; ρΡοϑὲ Θερματυκὸν Ἰδοῦπα θὲ οδὲ ἃ Πρτᾶτῖο τοῖα. Εἰτίαπι Π16 10- 
ὁὰ8᾽ ἀοοθὶ ΝΊΓΑΡ ον ποι ἴαιπ' ᾿ρϑ1π|8 Ροοῖαθ νουρα, ἀπδπὶ ῬΑΣΑΡἨΗτδδίδθ᾽ δε αατθειιπι 6566, 
:-Βγοαον διε τὴ πιδτρῖτθ ΔΡΟΡΙΆΡΏΣ μᾶθο ἀἀβουϊρόϊε: ᾿ΝΙοδρΒοσὰβ ξοτίδϑϑδο Ῥαταρῃγαδθως, 
ᾳύδιη πέδοι, ἀδάϊε, Ἔχ οπηΡ]ν σΟΥΤα ρθη, 51π1116 οἱ, 4ποα Ἤ πιάβοη. βεαυϊπξυβ θϑὲ, δηΐθ 
Θου]08 ΒαΡαῖς, ἵπ᾿ ἀπο ἄπο οβιϊᾶ οὐλῖθ88 οταπὲ; Πβυδυῖτδ νόγο ποπιϊμᾶ ἀδο856 βοπεϊθὴβ., 1ᾶ- 
οὐπϑη τοι αΐε. ΘΌΡΡΙΟ ροβὲ “ρακλ., ΡΝ ΉΜΕΝ “Σεβενϑυτικῦν.“: 62) Τηδρίο; 4πὰς δᾶ 
8011 Αδργρίαπι δταπΐ τοίοσόπα δα οπηπ οι Αϑἰδπὶ τοοτε, ΘΧΡ]ἰοδξ οπῖμι Τ]ομγϑῖῖ συν. 241 
544. 65) 810 αἰϊφαοίῖο5, 64) βοῤῥᾶν. 695) νἱά. ποεῖ. δά. 66) ἴτοττῖπὶ ἱπθρίθ πᾶμὶ ἀθ 
ΑοργΡ 5 ἀρίτοτ; “οὔν. Τϊοπγϑ. Υ. 2552 844. 67) τῶν ΠῸς 6ϑὲ ρτϊπιαμι σαυραπι [0], δὲ 68) 
δῖο; ἴῃ ΤΙ ΚΙ νοῖβιι 294, ; 

: ος πρῶτου δ᾽ ἐμερόεντος ἐπειρήσαντὸ ἀρότρου: - 
Οοᾶϊοος ΠΡ. ϑίθρη., Βο(!δβ). 5 οἱ 4, οοἄ. Ῥδίαν., Μοπδοαιιδ., ΟποΙρμοιδγέ.: Ῥατίϑ. 2771, 
εἰ Εἰιβιατ 15 ἀραττ εανερῳΣ εὐδάρλόβα. πα σμ νει  δίαὶ ἐπειρήϑησαν δἃ ΟΥἾΡΆ, ρ.γ97. ὉΟχΤΙΡη- 
118. [τὰ ἴδηι δἀϊάδνιπς Φαρέμα οἱ ανεγξαπεηρῖμα. Θ9) Ωτδ6 πο ΟΡ δουτῖτιθ ΘΙ οαυίιν ΝῚ- 
ΠΕΡ Βοτι8 δὰ ΔΡ Εἰ αδίδιῃιο οἴ ΤΑτδρ ἢγαβῖα οἹατῖτβ βαπί οχροϑῖία; Βο8 ἱριΐαν οἵγ, 70) 1ἴᾶ 56 

᾿ιαθεῖ τοῖϊας Βιο Ἰοοὰδ; νυ]! οϑιιπὶ 8586 ραϊθξ.. 71}. 2 δἵ εὐ σΟμ 88, ἘΔ ἀ6ηὶ βάστα 1πτ6- 
τατατα τ πε ἀμρνῆρνατε ΘΧΡΟΙΠ]ατη 6 Ἰοοο Τ)ΙΟΠΥ5112) ν, ηοδ: .ὕ" ᾿ 

ὰ, τοίη ἐπὶ κείνης ἄροσις ᾿πέλει». ἐν μὲν ἀέξειν " 
ποίην, κ΄ τ. λ, 

Ὀ 

“{ὔ 



---- ὦ Ὁ φράσον» 

ΙΔπ ΜΠ οηγίοιι5 ϑίθρἼαηῖι 88 ϑοταῖ 1Ππ6556 ὙΕΙΌΙ : , γα 550.,“ 4 ΒΟΥ Π5, .υἐπεὶ κεένης 
»εγῶ 68ὲ Ἰοοίἴο.““ Ῥοϑβῖθα ἴῃ βαπάδιη οοηῃ͵δοϊαγατα ᾿ποῖαϊ 2  αὐπιογΐμδ. ΟΠ ἤιπᾶτθ Ρ Οβ50}1} 
᾿απο Ἰδοϊξομπθπι 6 σοάϊοιθιιβ Ῥαυΐδ5. Ὡ 751 δὲ 772; Ῥαιδριιγαβία δἵ διιοῖου σοπιπιθηξατιῖ 1Π6- 
αἰτι Δα ποπιιϑ ἐπειδὴ τοιαύτη ΘἈΡ] ΙσΔΠΑῚ σαιι58 Πα ρΡαπῖ, 52) ,ν810““ γράουξια, τὰ ταλυρὶπθ. 
Θοτθ, Σινωπίτου. 75) 510. ..γά) ἨβΙ]ποϊπδίαν ; ναυτεκοὶ Θμϊη δα 5ο]8πε 1]] ἀπ ΠτΏ θη Ῥ6τ- 
εἰπθηξ, ῖσ νΈσΤῸ ΠΟῚ ΟὈΣΔῺ5 56 ηϑιιπι, 4π86 Ροθία 46 ττῦ8 ἀϊχοναΐῖ δὲ ἀοῖπάς 46 οπημιρδ 
ΓΤΑΡγας ᾿ἴποο}15, ααϊοππααδ Ῥγυδθίεσ οομηιηθπιοσαῖοβ βυροιβίηξ, δαθάιαϊε, δὰ ταΐτπτι ἴῃ τηθ- 
ἄτη σοηξαηάις, ΟΡ τΟΥ τποπθο ἴπ Τ᾿ ΟΠ 11 ΔΙ πη Π6 γϑυϑαχῃ 260: "ὦ 

τοίη μὲν Διβύης μορφὴ καὶ σχῆμα τέτυκται 
516 τιϑατη δ ΠΙΟΤΟΠΊ Ῥορΐδα βῖνο Ανίοπυμ οἵ Ῥυϊβοϊδητιηι, δῖνα οοὔϊσεβ Ῥάτ, 3771. εἴ 56Π61- 
Ἰουβ ἢ, σεϑρθχϑυϊηιιβ που ψνϑίϑυβ 264 οἱ 267, 411 πμηο 60 5ιρῃμαΐων Ὠτιπιθτο., ᾿πϑοσθμ άπ, 
νιάουι, γῆ) μέ-- υἱτίχᾶ δϑὺ βυ]]αρα Ὸ}11 6, -σὸν Ῥτίπια 011} σ. 76) νά, ποῖ. 65. 57) 
δῖο. γϑ) γωνίαν. 70) 810. Οαϊά 1π Β18 5101 νδ]ῖπί νουθ δ ἐπὶ τὸ τετραμένον (510) μῆκος πο 
Ραϊοῖ, ἰδὲ ἱπμάθ φυαοά γρῖθα 11οηγδῖῖ ν. 28ι 544. ἀϊοοηείβ: 

ἰλδλνη ἰ Ἐπ) γέμονταν ἀμ ΠΣ; 
ἀγχοῦ στηλαὼν μεγαϑυμὼν εϑνος “βηρων 
μῆκος ἐπ᾽ ἡπείροιο τετραμμένον, 

δος τηοᾶο ᾿πππκῖς, ἀξ τετραμμένον δα μῆκος τοξοττοῖ, φιοά δα ἔϑνος τοξοσοπᾶμπμι οσαῖ; ἄεὶπ- 
Ὧ6 νϑῖο, Ῥροβίχιδιν 60 ἄβίαρϑιιβ δοϑβεῖ, ἐπὶ ἃ νϑύθο ἠπεέροιο αἂ νϑυβαμν μῆκος τονοσᾶτοῖ. 
Ἠδο δυΐῖθη 1π ΤῈ ἀΐζθσθτα δ ηΐ6 ΟΟἸ] 058 Βα τι1556 ν᾽ ἤθῦιν Ἔχ θηρ]τμ Ῥαυαρμγαβῖδο δαϊιὶ. Ουαιῃ 
νοῖο ὨΪ ᾿πέδσρσθίατεὶ διπὶ Ἰθοίϊομοπι, δ Ὥοπ οϑὲ νετᾶ. Οοάθχ Ρασ, 5771. μῆκος ἐπὶ ἠπείρου, 
ΦΟπβθητ 6πέθ σομπημηθπίατ. ἅποη. ἱπθά., οοὔ, ΘΟΒΘΙ]θυβῆθηι. μῆκος δ᾽ ἠπείρου; τἴετηπο ψΈτῸ 
οοὔοχ ἀοῖπᾶς τετραμμένον Θχμῖροῖ. ΝΙαρὶθ σοηνθηϊξ, 51 πιϑιιῃ ροδῖαβ βρθοΐθιμητιβ; αρΡα 
4ατμη νυν. 55. 150. 299. 449. 926. 951. τοϑά. Ρτίπηα διτι8 ψΟΟΔΡΊ}1 5Ύ θὰ ποῖ σοττῖριαΐανς; 
δἴᾳφιο ΤΙ ΟΠ 515 ΟΠΠ1ΠῸ ΓΙΙϑϑίμηθ σουσθριϊομῖριβ 1παὩ]βαυλῖ, Ἐοάθηι πποᾶο 1π γοῖβα Π6- 
βιοάϊ Ορ. εἴ 1). γῶγ. ἴπ δὰ εἀϊίίομθ, 41ὰ ἢοῸ οᾶγπιθι δα βοϊδπὶ σοάϊοπῃι ἤάθιῃ τονοοᾶσθ 
διιιτι:, βουῖρϑὶ : 

μηδ᾽ ἀντ᾽ ἠελίου τετραμμένος. : 
Ἡΐδησ δηΐπι δρτορίδηι Ζ7ογηνατσνὲ σοτασαθη ἀδίϊοποια δαὶ ΟΡ. Ρ. 757. ρτοροβέξαια ππιπς οοαϊ- 
65 Ῥαυίβ. δὲ 68]. σοῃῆεπιδηΐ. Αἴ νοῦοὸ ΤΟ Υϑιῖ Ἰοοαμα ποὴ Ἰἰοαῖ 1τὰ Βουῖροτθ; πΟῚ ΘηλῺ 
δοπρογδᾶ βϑὶ βθη8 Τθδχοόσιμ, ηποά δα Ἰοπριϊαάϊποπι διη ιξζαιηατα ἔθυσα διεξίπθε, νϑυϑὰβ 
Θἄνυι ἴουτϑηι, 7.χύ δἰ ητπιᾶ6 β64πππεισ, 888 φυέοηϑδα. Οοάά. ῬΟΡ. ὅΘέθριι. μβαϑεπί, αιοά Ῥεϊβοιᾶς- 

, 8 οἱ ΕἸ υδίδιῃλι5 Ἰορουιηΐ, τετα μμένον. Ἐδοῖξ δὰ τοπὶ ρ]οϑϑᾶ 1πεθυ] πη βατὶδ (ρα 7 }εναξέοδ. 
Ῥ..26.) ποὺ νϑύβθυχι 11 Θχρ]λοδηβ: ἐξηπλωμένον; δαάθπι ᾿πίογργθίδειο ἀπιμηδανοσγιι αν ν. 
525... 101 ν. τιταινόμεναι ἱπι Ρ]ο5815 ΘΧΡΙδμδῖατ νερὸ ἐξησλωμέναν; ποὺ οἰΐδπ ἢξ ν. 116, γὦν 
τϑϑ, 176, ἀπάθδ ραΐοθι, 1ἄδπι φαοα Ῥτίβο. οἱ Ἐπιβὲ. Ἰορθγαηῖ, θϊαπν 78 Ρ] 5586 διιοϊοσοιι 
ΣΟΡΟΥΪ856. ϑοιῖρϑις ἱρίτυς ΤΙ οπγδίθθ: ; 

μῆκος ἐπὶ ἠπείροιο τεταμμένον, εἰἴο. 
ἔνϑα Βρετανοί εἴο. 

Ῥτοβδῖαπι 17. διορῇ., εἀϊζαμι ἃ Ζαρίο δὲ Πἤἴανονα. Ἰάθυν τρίτα ἔετς εϑὲ δὸ δἱ ἀἰχίβες γέ- 
βονται ἤ]βηρου ΟΑΙΩΝ ᾿ 

μῆκος ἐπ᾽ ἠπείροιο τεταμμένον --α 
ὯὉῚ Οὐεϑδηυδ .-- οὐδὲ Βτίταττ, 81 ΘΧθαρ]ο οριβ νἰἀθδίωσ, δἄδϑὲ Ἰοσιβ ΠΙομπγϑὶὶ ν. 525: 

(νῆσοι) μῆκος ἐπ᾽ ἀρκτῴοιο τιταινόμενὰι βορέαο. ς 
80) τοῦ "λπιος -- εἰ ἀεϊπᾶς ἀρχὴ ἐστὶν, δῖο μοο ]οοο,, ἔο]. 10. νετοὸ οἱ "“λπιος. Τ)6 10 
Ἰηξνδ ΒΟΙΙΏΟ οτἱῖ; ΠΟΟ, τἰϑὶ βου με δυσοτα ξασΐζαμπι δϑῖ, ποῖϊδπάιτη νυν θῖασ. 2: Ἔπΐμα ".4λ- 
σις ἀϊοίτυν Τ)Ιοηγϑδίο,, εἰ 41118. 51η6 ἀαὈ]10 οἰΐαπι (τῆς) ὑψεκαρήνου νοϊαῖς Μειγοάοτιις ἴῃ 
ῬτΟΡΊ θα, Αὐλῖμηι. ἴῃ δγποῖ. Ατια]θοῖ, ἴοπι, 11. Ρ. 481., Ζαοοῦδ, ΑΔΊΠο]οσ. ἔοπι. ΠΠ7,| Ὁ. 188., 
χι. ΧΥ͂, ν. γ., Ῥαϊαῖ. ἴοπι. Π. Ρ.. 58ι:. 6 γΡοείατυπι Ἰαιἱπουτιὴ πι8ὰ ἀν, Ομαοηάονρ. δὰ 
υοδη. 1. 4ϑι; Οαθραν Βαγέλέμε αὰ δαμάεμι Ἰοοῦμι ἰὰ 15 Αἀγνοιραχίοσωμι πἰδιῖ9, 405 ποῶ- 



ἄτι εἄϊεο8 ΠΌΡΟΥ τϑρουΐ δἴαθ πὰπο δἰϊαπι Ῥοδδίἄθο,, 0]. χ58, τοοῖο 860 βουϊρϑίε: οἴαν 
ξαμῸ5 ἔπ ΤΑΡΣ 1, ἷ ; 

ἐν μεν ἤθῆο ἀδϑιροῦ ΑἹρὶβ 
; το Ναυβίξοτας. οο1} 65, δἴξψιθ δότίαπι ῬΊυΘὴ θα 

({4} ἘΠ Γι υ ἐΠΕ ρτα, ἐστ ἘΣ" ' (Θ ΣΕ) Ὁ 

ΑἸῖὰ ἔνα οἱ ἀδᾶθυι Ἰοσὰ ποταξ Ῥυϊβοία 5 ΤΠ. 11, δὲ ΤυνῈ 4115 'ϑαξ. ΤΥ. ΓΧ, 1.59.1 υδη 5711, 
οῬοβαῖξ παΐασα ΑἹρόπι δ αὐ δήϊαιιο. ΘΠ] δέος Ῥανοπα]5 ἐπ 84(. Χ. ΤΙοίτεσ ΡΥ στ 
ΑἸΠῖΡΑ] ρὸν ΑἹρόπι νἴαμι ἔεῖ556.:. δἀοπίυθ δά ΜΙαρτάπι ΕδἸλσοπι: Τύυκία ἔγοπ ἀιβοσαθ [σᾶττη, 
ΙΧ. διοπάϊ βου! 7 σαστπῖθα. ΑΙρὶ5. 864 Πᾶθο ἤᾶπὶ ποιιβϑίπιᾶ 5 πι|.6ς. 81) οἷς, δ) δῖος, 85) 
διὸ ἱποῖρῖε ἔο]. 8. συςτρεφόμενος, Βοος πιοᾶο Ἰορίτιν. 84). 85) 5ῖο. αὐ δῖ ε οἰΐᾶπι σοπβαβα 
οτᾶπε δρᾷ Ἡρβιοᾷ. Ορ. δὲ 1). ν. άγθ. τι νϑυθῖθ. βιότοιο ἐρεύμενον, δοτῖοη ἄππι εἰ Ῥοϑὲ 
ἤἐγισιοξεξ ουιθυ ἀδίλοπ θαι αγὰ δοτιρέαμπι δϑῖ ἐνερ αἱρεύμενον οτα ποπηα}}15 σοάά, ρὲ Ετγπι. 
Μαρα. ῥ. 58. 1. Ῥιδόζεγθα οἷν. 7)ο νεῖ, αὰ ὉΠΑτιτοῖ, δα, Τῖρδ, Ρ. 595. [Ιἄθιμ Ἔσίοσ ἃμὶπι- 
δἀνοιειταν, ορίπόν, ἀρὰ Ἡοϑῖοά. ΟΡ. εἴ 19. ν. τι: Ἶ , 

[ ἢ αὐτὰρ ἐπεὶ κα τοῦτο γένος κατὰ γαῖα καλυψεν. 
Οοδᾷ. ἐπεί κεν ἰτὰ θεῖαι Ῥυοο]αδ; ΝΙΟΒΟΠΟΡρ. ἐπειδὰν ἜΧΡΙΪσαμάϊ οαπδα. ΤΖοῖσ. ἴῃ δἄϊε, Βα- 
8116 6 πδὶ (τδ42. 8.) οὐ “Ποένπδ. ἐπεί κεν δά άτε15 ἐπειδ)) δὲς Τιορῖς δυΐοαι ὙΖεῖζεβ τὰ Ἡδϑιοασ 

Ἰοφο ἐπεί χε, φυοᾷᾶ ραῖοὲ οχ 115, φυδε δϑάϊαϊε: 10 κε δὲμακρόν, ὡς κοινη συλλαβή, εἰς μέ- 

ρος γὰρ λόγου λήγει. οἱ δὲ τὸ μέερα μὴ εἰδότες, καὶ ὅτι συμφώνου ἐπιγερομένου καὶ ταῦτα τὸ ν 

ἀποβαλλοῦσε, μετὰ τοῦ ν βούλοντανυ ὑράῃ είν αὐτὸ, κακῶς. Ἑάϊτε, ΑἸ4. Τείποαν. Βα5. ἙΤοῖπδ. 
εἷξ. ἐπεί χεν. ᾿ Ἐπεί χε τϑροτῖ ἴπ ἐοάϊοα ὙἹτοπιούροηδὶ, ατιθῖα ῬΥΐιτ5 σοπί}1. ἤγιποζειιδ, 
ϑολαεζείιεδ, ὙΠιογβολέμα, Οαὲδ ογάζιιδ ἐπειδὴ, 6 ῬἸαϊοηθ Οταῖν]. Ρ. 597 Ε᾿. ϑέβρμαῃ. σοπι- 
Ῥτορᾶπέ; αἴψπθ 6 Ῥσυοοὶὶ οοάϊος Ῥαᾶτῖβ. νἹα. Αοΐα οπαο. ΤΌ. 17. ἔαδο. ΠΠ| ». 5364. Αἀάοτιο 
Ῥοβδιιηι 118, ὅτι ἐπειδὴ Βαρεπε Ἰοοαπι Τ᾽ δοάοτοῖι Τόοχα. ΤΥ. Ῥ. 915. 64. δολιέζ. ᾿β'πεί κεν 
ἩΠεντναὐγειίᾷ αὰ ρον. Ῥ- 920. βότι! πΟα Ῥόθ858 σθηβθπδ, ἀϊοῖς: ,.0Π|ὰΔ νογοὸ ἀπ λξανὶ Ἰϊσθῖ,. 
νι Βχιρηδξίις τὸν ἐδοῖε ἐπειδὴ) δἀϊάοειε, ἸΝαῖα ἀασπι ὀδάεπι ᾿πέγα ν. τάο οἱ 166. τϑοῖθ ϑοσὶ- 
Ῥία σϑουντδιξ, ΠΟΥ ΡΥ ΟἾΤΠ} “19. ἐδυνΎι ἶ : ἴ ἱ : ] 

ἡ αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ τοῦτο γένος κατὰ γαῖα κάλυψεν ᾿ 
ΤΌ] οΟ νου ϑινη 18 δϑοῖ, ΠππΠῸ γοΥβπι 40 ᾿πτουρυθῖθ ἃ]16τιο οἔΐδι ἴῃ ῬΥΐηι Ποιπϊαθτη δανΐ 
ΘΟ πΙΘοταἰϊοι 6. Δβογιρίιμ 6856.) 4πππΊατι6. ΔΡ 1 γα 115 ἴῃ τοχίαπι γθοθρῖι8 Θϑϑ86ῖ, καὲὶ, 
αοᾶ ἔουυὶ ποῖ ΡΌ5586 56 ΠΕ γθηΐ, Ππρουϊῖθ οϑϑὸ ἵπ χὲν πιτταξιιτα.Κς. Οοπῖτα 7} ἐογδοἤιξι8 1, 1. 
πποπαϊῇ; 60 ἀο]θῖο Πϊαυθ' ΒΘ θη ξαυτιη ἡ οχοἷπ. ΘοΩ ἀτπιττη 6ρῸ δπέθα ἴῃ δαπάθηι ποι θσΐμῃ 
οοπ͵οοξάταηι, αὐαι ΣΟ τ αγυγί 1.1. ἀδοϊατανῖῖ., οἵ ἴῃ ϑαϊίιομς τι} 8 σαΥπι ἢ ἐπεί κε βουῖ- 
Ῥϑδτίπι; Ῥγονίξοσ 6] 85 Ῥτοθ )1]1τἀ το πη οδίοπ ἀᾶτη. 1 τθηϊην ἐπειδη) τα τ Γόϑῖο ρ] οϑϑθπια τϑάο- 
16ῖ.,, ἀἴχιι τόυθτα ἴῃ οοάϊοο Ὑ]απιθ. σ]Ο58886 ἰηβῖαν οἴ Θχρ]]οαπαϊ σᾶιιθα, ΤΠ Θατι6 γ61Ὸ ἰᾶπ- 
ατδι γαγίατα Ἰθοιϊοπ πὶ, ἐπειδή αἀθοντιρίαπι νάϊ. Ἰγ)εῖμο. ἴπ ὁοάθπηι οοά. ν. 140 οἱ 156 
Ἰδριξαν ἐπδῖκε (510); οσῃένα ϑήορλαϊυὲ γπᾶτρο Ῥ]δῖ. 1.1. χα μιθ8ὲ ἐπεὶ καὶ δα ν. 121, 1, αἱ 
νία Ἰᾶπι δαῖῖβ 6 Π6 τητιηϊέα 51: δά 1Π]|ὰτὰ ἀθ ἱπίουροβίϊο νϑῦϑαὰ δοηςθηίίαιη. Βιδβδίαὶ απο 
7γιἐενϑολέμϑ ἃ6 ἰιοχὺ Βϊαπῖο τποστῖτ, Ὑ τυσα Θπΐπηνδτο νου 8 ἐπεὶ τοῦτο γένος γαῖα κάλυψεν 
γ. 140 δὲ 156 ἐχρυιμῖτουν Ἰάρυη, ἂρ δὶ αἀἰκίραδδε ροοΐα: ρμόβε πιοτΐοπι; 4 δὲ νθυιπὶ δϑῦ, 
Υ ΘΙ ββι πη δυιΐδ 6556 ἰρϑὶ ἀοοθηξΐ Ιοοὶ, Ὀ15 σοπιπιθπιοσαῦι δογαμι το Ὑ8. [ἄτη Θηλη ἦ6- 
οἱαχαν γαῖ ᾿πούζθιῃ ΘΟ]: : 2 

ϑνήῆσκον δ᾽ ὡς ὕπνῳ δεδμημένοι ἐσϑλὰ δὲ πᾶντα 
τοῖσιν ἔην" καρπὸν δ᾽ ἔφερε ζείδωρος ἄρουρα 
αὐτομάτη πολλὸν τὲ καὶ ἄφϑονον᾽ οἱ δ᾽ ἐϑελημοὲ 
ἥσυχοι ἔργα νέμοντο σὺν ἐσϑλοῖσιν πολέξσσιν. 
[ἀφνειοὶ μήλοισι, φίλοι μακάρεσσι ϑεοῖσιν. 
ἰαυτὰρ ἐπὲὶ καὶ τοῦτο γένος κατὰ γαῖα καλυψεν"} 
1οὶ μὲν δαίμονές εἰσι «οὸς μεγάλου διὰ βουλὰς κ-. τ. λὲ 
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Οὐτπιὶ νογῸ ποηπΏ}14),. φαθπηδαπιοάτηι ᾿πϊογάδμι ἔδολδ, 118 ἐπιθι)θοϊδδαῖ, τιᾶθ Ῥτοχίπιθ οθό 
Βιδοιϑηΐῖ: ΠΝ ἘΣ τι 

ϑνῆσκον δ΄. ὡς ὕπνῳ. δεδμημένοι" Ὁ 
ο τοὶ; μὲν, δαίμονές εἶσε οἷο... .. τι 

ΔἸΔ4 5 ΠΘΧ ΠῚ ῬΘΥ 1556 Ραΐδη5 δ Ῥᾶττπι αἰἐθῇ θη 5 πιοτίθην ἀξοταχῃ 1 ἀπχις δοττιπ, ἡτ|1 78 ΠῈ 
γιοτίαλ ογαπε,  Οὐ86 τ65, ὉΔῚ ἀςοϊήοχαϊ πιο) απιρτι ἀαίοτθμπι ποία, Θϑ:ν 41], χὲςν 6] χὲν. πὴ ριοτῖῳ 
ᾳιοά ῦμο 1η; ΟὉ ἀΙ ΟΙθ 15 Θησίδὕυιμαι 6δ5ξ. ΝΝφαπα μαϊτάτη, 680 1 δοίη 6556, 4πουδπι 4 
Ῥιοχίχηβ δη θορ ας Ὑθυβι15 πιΔ ὨΪΓΟ500. ΒΡΏΤΙ8. 5: ;. 60 διιΐθηι., 410 Ῥοδαϊ, Ἰοςο ΘΧ ΒΊθ θέον 8 
Ῥϊοδοτο ϑίσαϊο πθάτιθ νετο 480, Ογιαθρξιοδ.,, Ἰβιιθτθ, ϑοάθμι τητπιΐδη5,) οΟ]]οσανοσαῖ, [1 4υος- 

486, {1 ῥῬτοχίηιθ 566 πτπιπ ει; γα ἀν αίλε ΣΈΣΩΝΣ ' 
: Ἢ ᾿ς οἵ ῥα ψφυλασσουσίν τὲ δίκας καὶ σχέτλια. ἔργα 
δ, ΠΡ ΥΣ ἠέρα ἑσσάμενοι, παντη φοιτῶντες ἐπὶ αἷαν, , δ: ὦ 

ἴειθετο δα μὸ5 νουδιῖβδ ἀπποχὶ Βα μίαν; δὲ ἃ]11 1000. τϑοίζιιβ᾽ Ῥοξόοἔο Ῥτορυῖ σα πβοπτατ, 
“ΠΟ νητῦῖ,᾿ αὐ πα! οατοπὶ, ποάπὸ νετο ἃ οοάϊουμῃ Πᾶς, χὲ γε] κέν ΦΧ ἘΠ ἐπ λτίπι, 

τϑοθάθυοπι, β81Π|}}} γ8τῸ ᾿πηθθτθπι, 4! 46 1110 νδίβα ᾿σθηβθηάπτη, 511; δ {πᾶ ΤατΌπ6 ᾿ϑζαπε, 
φο]οότϑῖῃ ἐταχουῖῖ, κὲ βοσῖρϑι. 86) Τὴ πίτοστις ποιηΐηδ χ Ῥἴὸ ἵν βουϊρσπμι εϑῖ. .87) δορυσϑέ- 

νους, μέλαγχλαινοι, σμίγεταν Θἴϊατα, 0]. οὗ. Ἰερίταν.". ὃ8) 816 δ οὉ δουῖθαθ δὲ ο"» διιοΐοσιβ βὐσὶ 
γούθα. 80) 510. 090) 10 ἤλεκτρον τααχίπιθ ἔνθα άθη5. δἰ όυπῖᾶ πϑιτα  5ϑῖ πη, 8110] γότο ἤ 
ἤλέχερος Ἰδρῖταν, οὔ ]οοὐ5 ἃ 5. ἀϑέξο νι Ἐριϑες ῬαΡΙδὲ Ρ.. 145. ϑιορ)αη δ᾽ πὶ Τὴ, ΦῬΉ 65. ῥτι δε’ 

ϑοπηοίάογο τὰν Τι6κ. ργυ. ποίαϊοβ. .-Αἀήθ υΖεκεν, ταῦ ΤΠ δ οΕς 84.᾿. “θεν εὶ... οτα, 1. Ὁ. θα 

ποῖ. 2.70 Εὐπδταϊμίσι., Ῥαχαρμσαβέδην 84. ΤΊ σηΥ8. ν. σοῦ. "Ὁ 8 1088. 1τηϊρι]ϊη, αραὰ 1 εναξέ, δά, 
Τιοπγϑβ. ν. 5317. Πὶρ νἱάθμιαβ. τπαβοθ]0 βΘηθτα ἀϊοίυπ τὸν, ἤλεκτρον πδήμθινοτο, 1 οτοχῷ, 
ἸΙΡΎαΥ δοοα1) Πᾶχη 811185 ἴῃ Ἰοοἱβ Θοάομ ΡΘΠ6͵Θ τορουϊίασ. ὋὉ .ἤλεκτρος ἀἰοῖταν Δ} Ἐμιδξα- 

τμῖο ΔΙ] 4ποῖῖ65 δά Ἰ)οην5. Ῥοτ. ν: 20. (5θιπ6] 1δτάθμι τὸ ἤλεκτρον Ἰορὶταγ) δά. δ) βάθια Ρο6- 
ἴδ ν. 517; 84 διπήβπι Ἰοοῦπι, ἃ Ῥδυδρταβίᾶ ᾿οἄϊο Σ1 ῬᾶΣῚ πο άρ ἃ ῬΑΥΔΡὨτναβία ἱπϑθάϊο, ααξ. 

ἴῃ αἴσοάαθ Π1οηγϑὶῖ Ἰοο9., φάσμα Ῥοθίϑ. ἀπ ἔπιηι τϑ] του 1ξ πέτα, τῆς ἂπι τοῦ Γἠλέκαρου γος 
Ἰαουῖῖ,, σοπβθιιἰθηῖο 1 λιδεαξβλο, απαϑρῦ]ο, ρθηοις, (ὁ ἤλέκερρς) ᾿μξοι τοι 5, 65:. «Λαάϊ Ροῦ-, 
οδὲ Τυῖο]η. δα ΘΟΡΟΟ]. Λπέιροη. ν. τ020. 64. δγγιέ. εἰ φαοάδιηπιοάο 'Ρ568 ΘΟΡΟ ΕἹ..1. ΡΨ 

4πθπὰ Ἰοοῖπὰὶ πούαητιθτι8, ἐπέθυρσν. Θορῆι. Τὐπιβεδε τι5. δῇ ΗΠ. ».:26ο. 1. ὅο. (Π64πὸ νϑτο Ρ. 5608.) 

οομμπδμπιοαῖ, 564 τὰ: κερδαίνετε τὸν πρὸς Σάρδεων ἤλεχτρον, εἰ δα Οἀ. ν»ς.χ485;.1. 27. κερ-- 
δαίνετ᾽ ἐμπολᾶτε τῶν πρὸς Σάρδεων ἤλεκτρον. ἸΌϊάθηι Ἐλιδίδτῃ. αὔξειν ἔοσπια ὁ ἤλεκερος ; 
πὰρ ἃ Ἰἴη. ὅ0. Ἰαραμίατ δά βου 5 Ἰοοο. δ βέίζ βιιρτὰ 1.2} 6 υϑλϊατι8 νου} 18 ποΐαηάα δαηξ, 

8601. 52: ἡ: δὲ τῶν, ἐδιωτῶν γλῶσσα βερονίκην, λέγει τὸ. ἤλεκτρον... τὸς Πα χες 
ῬΘοῖβ 1ρίταν, δουρί οδὲ ὁ ἤλεκερος ὁ λίϑρορ. ἴ1τ ἀθ ρϑῆετο θὲ γαυῖα 6᾽1ι8,.ταξϊοης 

σου λίϑος, 4π86 ἸΟΠΟΙῚ ΡΌΒϑΙηϊ, ΠΟ πλιτταηι; ἢΟΟ ΟἸΔΓΘΙ πο’ 618 ᾿Ιοδαῖ 1, Θχῖσᾶ δηρθεὶ 

Ῥο5886 δα)]θοιῖνο. λεϑοκοπικός 6Χ, ̓ϑπιβεδει. Ρ..1.59.5,.1..Χχ0. δαῖτ. ομι:  91)} Ζέρᾳετ κἀρικίωνς 
ἴῃ 15. τϑοϑαϊὶ ἃ Ῥαγυαρβιαβία, οἵ οουιρτοθαῖ Ἰδοί!οῃ θα, 4ὰᾶ6 ἴῃ Ἰοοτιπὶ )1οπ 811 ποι Ροἑδϑὲ 

τϑοὶρὶ. .92) οἱ Βοο ψοῦρο ἱποῖρῖς 801. 4... 95) Θρᾷκες, Ῥδ0110 τη ξοτῖπ8. Θρᾳκεχοῦ. . 04) ἑῷα- 

Ὁ λεϑίσοι 96) 810. 97) τα πρύςποδα, ψοσαθ.] απ ἢ 1 οχὶοῖβ ΠΟ δποϊαζαμηι. . ΝΟῚ οᾶτοδ 

ἈΠΆΙορίδ, φαδηιν 15 Θαυ1 46 πὶ 8} 1ππε ἸΟοιιηι ποι ἰναοδῃι, ὉΠ}. 1ΘρΆτΩν, -Α44ς γουθτ προςἕ-- 
ρεϑίζω,,. ἀτορϑθον. 6 Χ ᾿ιιϑίαι ἢ, Ρ. 1965. ]. 48. φάει. Ῥομ,.. 98) δὲ, ᾿ποιρὶξ. 01. 0... 99) αὖὐ-" 

τῶν 519, ψοιε τῶν “ὐσοόνων,. 100}. δεΥθ8 Τ)1οη 511: ᾿ΑΓπέννεον" ἐκ δὲ βορείηφ "“ἵλπεος ἀρ-- 
χόμενον Εἴο. ἤος δβϑ: 11 0}8, 41ι6πὶ Αροπμηϊηθμ αϊοπηῖ; ἃ ϑορ θη 10} 4}} ΑἸράτπ Ῥατὲβ ἱποῖςς 

Ῥίθηϑ εἴο. 118. στ), Ῥαχαρ ταβῖα ᾿πιοιρχϑίδίτιβ ορῖ 7 πὶ ραγιῖρι ἀἴῃτι 1116 αα βορείης, φιοά δά 

"άλπιος τοξετθπ πηι 65) δΌΡΡΙοτοὶ ϑαλασσης. 101}. βοῤῥᾶ, 102) δὲ εἰορι δὲ Πελασγῶν, 
Ῥᾶ.}]0 ᾿μξοσιτιβ δὲ ἐστι. 105) 510. 104) «Σεορήνων.". 105). ἸΠευκενεῖνος.. .. 106) πέ- Πᾶδο 
5Ύ 1180 οδὲ α]τίπια [0]. 10, τρὰς Ῥυϊπηᾶ ξ0]. 11... Τλεἰπ 6. ΘοΥτρο βοῤῥᾶν. 107) νἱᾶ. π, 28. 
108) ΠἸΧΡΙΙοανΣ ροΐοϑὲ 60, ποῖ νου νουθὸ τράάταϊε, πθαιι8 ἄδ 115 Ομ  απρ ἢ 15 οορὶ- 
τανῖτ. Τοιοπγϑ11 πτολίεθρον, ΘΧΡΙἰοας πόλις. ἐυστεφάνοιο ἈΑρότωνος -- τοῦ πολυστεᾳάνου 
Ἀρύτονος (510)» ναφθμόνον ---- οἰκουμένον. 100). 510: ποΙθ5, οἰ ἰδ). ᾳποά βθααϊτιν χεκαταρα- 
ται. 110) «Σαυνῖται. 111) 7Ζ7}αρσοί. 11Ω) [5᾽τᾶτα ἔουμια ᾧ Ζἄρὰς οἵν. Εἰ αβταϊῃ, δᾷ Τλλοπγϑ, 

Ι Ἀ. 

ὨΥΥΤῈΣ 

. 



ν. ὅσ7., ϑίορμαη. Βγζδηὶ, 5. ἢ. ν., Δα] ΤΊ ηγ5. ἀρὰ Ελιδίδιμ. δᾶ Οἀ, ρ. 1500. 1. 56; 
ξοδηλληΐπ ΡΘΠΘΙ6 ἸΘριτασ ἀρυᾶ ὨΙοηγ5. Ῥουῖθρ. 1]. 1. δὲ 6715 ἱπίουρισ 810 ἀ101 τποππρτιηξ 
ϑέθρθδη. Β γα. 1. 1. Ἐλιβέδιμει5. οομῖτα Δ θ᾽ ται ΤΠ) Ί1οηγ 5. ἀἰβριιαηβ ]..}. 11π. 59, δα Ἰ)ΊοΏγ8. Ρ6- Ὁ 
τὶθρ.1. 1. Οομπιπθηίασα πα 1πὶ ἀπιοῖου δὰ πτιλο Ἰοσιι δἀδογίρϑιῦ:; “Πἰάρας δ᾽ ἁλὸς ἔγγυϑι. 

ἥντινα Τάραντον. (οοάσοκχ: Ραν, 2772. τὴν Ἵ ἄραντα) ϑηλυκῶς δὲ εἶπε. μέμνηται δὲ τῆς ἱστορίας 
καὶ Καλλίμαχος, λέγων οὕτως᾽ παντὲς ἀφ᾽ ἡρακλέους ἐτήτυμον ἔσσα κωμου ἔξοχα δ᾽ ἐν πε- 
δίοις οἱ πόλιν ᾿παλῶν ῳκήσατε. ᾿Ἰστέον δὲ ὅτε Τάρας ἀρσενικῶς ὁ τῶν “Πακεδαιμωνίων ἀπὸ 
μέρους. Του ΟΔΙδοιὶ ἔγαρηνθπέντ ἀπππιπὶ πππσαδατι6, 4ποα δοίη, ᾿ποορηϊἕιπ 811, Ῥδὰ- 
οἱβ Θηιθη ἤδτα βιι θαμι. [)ὺ0 οοἄϊοοθβ νοῦρὰ ἔσσα κώμου ποῖ Βαροπηξ, 864 βραΐίπιπι 101 16]1- 
οἴμπι δϑὲ νδοῦτηι; ΔΙΓΟῚ Θοταηάθιη πάντας ἀφ᾽ ἡ. οἴ ἀοϊπάθ ὡχ ὑσατε Θκ θεῖ. ΑἸὰ5 πάν- 
τὲς δ᾽ ἀφ᾽ Ῥταεθρεῖ, δε ἴῃ σϑ}! {158 ΟΠ 68 σοηδθηϊζιαπί. ΟὈδΗ 4 τ8πι 8118 σΟὨ͵Θοἴτιτα 11. τ 61- 
ἴθι γθηθγαῦ, πὰπο ἱπ Ποὺ ΤυρΙρταπιπιαῦθ, 6} 8. θη ΐτὰ ρθη θγὶβ 6558 81} σ᾽ ἀδιάν, βουσὶ θᾶϊῃ: 

παντὲς ἀφ᾿ Πρακλῆος ἐτήτυμόν ἐστ᾽ ᾿Ζμυκλαῖοι, 
ἔξοχα δ᾽ ἐν πεδίοις οἵ πόλιν “ταλικοῖς 

ὠχίσατ᾽ ---. 

115) ᾿Ιαπύγων. 114) ᾿“νδριαντικὸν ἰϊα βαορίι5 ἀϊοῖϊξ; τοῦτον ἐστὶν τῶν Γεστραίων 51; οἔτ. 
1. Ὁ. Παεξιλέαε ἴὰ εαϊῖ, Ατατὶ Ρ. 581. 119) καὶ φέρεται ἱποῖρὶξ 01. Χ2. 116). Δουλιμέων, 
᾿δλλυρικὴν ἀρτια Τὶ πιδέφιῃ. Ὁ. ι8ὅ:.1. δ6. ῥτο μαετίέη 1666 ματτύη, οἵ 1956. 1. 52. Ῥτο λέμαργος 
1. λαίμαργος οἴν. Ἐῖγηι. ΝΙ. ». 25., δ68, 117) ΙΑΙ6, ἀβρϑῦαιΝ. Θαρ σαᾶτθ:, φαοιθϑοιπα]ὰθ 
οἰ γι α5. ἐπὶ εἰσι ᾿ττα φημ εἶδ 118}1 Δα Θδῖ, 118) διπλῆν ον, δολαεζεν. δὰ ΑΡΟ]]οη. ἈΠοά. Τ' 11. 

Ῥ- 59. Ἰροίπαδ οοττῖρο “ΓΤ ἰγαίαν. 10.) Ἀδοεῖτι5 ἀπ ρ]1οἱ ν βου: ιταν. ὁμοία. βορῥᾶν. Τηοιθο 
Ῥοινοῖϑα δαδϑὶ Τπτετρυθέαίϊο. ἄχρῳ ϑαΐτ ἐσϑμός, φύλλῳ ἀαῖαπι ᾿ρ88 ἤπειρος 511}1}15. 6δἴ. .120) 
810 Βᾶθο ἴσϊᾶ ποιλῖμᾶ δουιρία δαπὲ ἴπ οοὐ, -Αρπα Το ν5. ν. άοο. 

ἯΠι τῆς πρὸς μὲν ζεφύροιο Πθεφυλλίδος ἤϑεα γαίης 
ΒΟΙΡΟ: τῆς μὲν πρὸς ζεφύροιο “Γριφυλίδος ἢ- γ. 
121) ἐπιϑυμότατος, 41 Βῖπο πονῖπὶ νΟΟΔΙθΌ]ατη 1,6 ΧΊΟΙ5. 1 ἔοττα ψοϊτιουῖε, Ἰοραῖ πᾶ ἃ 

ϑολαοίοκο δὰ 'Ναεζὲξ ΟἸΟΘελ τη. ϑαχαίτιηι Ὁ. 275. υἹϑηϊΐα διιηῖ: 122) ἥτις ἐστὶ, ἱποῖρῖῖ 
[0]. 15. Απἴα ᾿ιαθοὸ νουθὰ οονεῖρα ἤεσήνης. 125) πὰ Βοο Τ᾿ομ 811 1060, ν΄. 412 νατῖα )πὶ 
Δ ᾿πέθυρυθίθιιβ ΘοΟτα πη Θπιοταῖαν Ἰθοῖιο ᾿“σίηϑεν, «Αἴηϑεν, γαίηϑεν, ᾿Ασέηϑεν. Ῥυϊπιᾶπα 
βοαυτίιβ. δδὲ Β]Θπιμ 48 : α]τῚπη]ᾶ διιθπὶ νοτὰ θὲ, Αἀ]ϊοῖδη ηπᾶ6 Ο, δανέλει5. τ Αἄνου- 
ΒΆΥ115 Ἰη 6 4115 ἠοίανις 46 μοο Ασοδάϊδθ Ἰοοο. 2.Δ}ὺ Ποῦ αἴθ,“ ρουρὶς ἄἀθ ΑἹρβθο Ἰοαπαθη8, 
,γγάβθδθ νῖσο ἤΠππιθῃ ᾿ρϑπι ἰδία ποιηθη δ] φαδηάο Βαβρεϊΐ, τὶ Αβθαΐθβ. παπουρᾶγοῖαν, σαοά 
τπιο8 ΔΙ] αδη 0. δοΐαῖοδ' Δἀο]οβοθπῖὶ, ἴπ σδυτηΐϊηα αποάδηι ροποηΐαβ, οβουγιται δ ἃ οΔ] ΡΠ Ο515 
φαϊθυιβάδηη πιαρ δι γ15 ΠΌΪΩΥΙ ΠΟΒ5 Ῥδϊ1 οοδοῖϊ ϑιτηιθ, ϑέορηαηις ἀα Τυθιρτιβ: ᾿Ζσέα κὠμή 
τῆς Ἀρκαδίας, ἀφ᾽ ἧς ὁ ᾿“Τλφειὸς ῥέει ὃς καὶ ᾿“΄σεάτης λέγεται“ οἴἵο. πὰ δοφαθδηΐθ νϑυϑὰ Ο γ"- 
μα άτι5 τὰ Τιοοῖς. ΔΡΟΙ]]οπίαπ. Ρ. 166. Βιαΐαπι ἰϊὰ τοπιονῖ: χαί ῥ᾽ ὃ μὲν, 564 βου 6η τι 688 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν αἱ Ῥάθπ6 ΟΠ 68 οΟἤϊοο5 δα ΒΙΡΟΠῸ; 51.111} τη040 γν.1 167 τοβπροπάππι κατ᾿ ἠπείρους 
ἀλόωνται, 4ποηπδάπιοάττα 26. (. “7αξέλέαο ροϑὶ Ποῦ. δίορλ. εἰ Τπηραϊίος. βοτῖρϑιῖ, 194) Αὐρά- 
ϑιὲς 5ῖο οοάδα οἱ ὁ Ζύγιος, ξονζαββὶβ ϑχοιαϊξ καὶ ὁ “άδων, 4πππὶ δαΐμα 1840. ὠὐγύγιος 1. 6. 
ἀρχαῖος αἰσαῖατ, ΠΟΥ αι ΠῸπιθὴ πᾶ οτῖπηι θδὲ ὁ Ζ ύγεος ΟΡ οὐτότοπι ΒΙοπηηϊδθ. 155) μὲν 

ἔστιν, σα οἀ δοατλιτ ᾿Αιφύρου Ῥτο τπιϑιζαϊίοτο ᾿Εφύρης οαπι ῬΑτΑρΡὨταϑῖδθ Ιοοο σοηβθηξζῖ. 129) 

Νοῦ δ1 τοχ ουδῖ, δϑά τὸκ ΤΒτδοῖδθ; 1πᾶθ νϑῖοὸ οἹΐπὶ Οὐιτμγίδπι ταροϊτ, δὲ ἐστὶ '4ιοα 15 
οσουττῖς, σουτροηάππι θεῖ, 1127) 810, 128) “Ζακεδονίας --- Θεσσαλία. 120) χιονῶδες. 
180) διαμέσον Ἰποῖρὶϊ 0]. τά. διαμέσον τιἴλ Ῥᾷ.}}10 βαροτῖαβ ἀναμέσον, εἴ ΔΙ᾿ φαοῖϊε5 ΓΘοΌΙ, 
Πεῖπάς 8ογ. νήσων. 151) βοῤῥᾶν --- ὄρους. 152) [πῆνᾶ ἐσεὶν. Τοσαύτα 516 Ἰοραπίατ, 
Οοττῖρα ἷο ἐν ᾧ ποταμῷ, ϑθῆϑιιβ 6θδὲ σα ἤΠιπιθη. ᾿Ζῖν ποπιῖπῖθα5 Ἰοσοχθηι δἀἀϊξιιπι 5866. 
ὨθηΘτΟ νἹοϊμΐαιῃ ἀθποῖδξ, δἴσιθ ἀραὶ ορεῖπιοβ φυλάσδηι βουϊ ρίογθδ δὲ ἀπ (αἰδϑίπιοβ Νῖο- 
ππθταπὶ 46 ΠοΟ 5ιρηϊβοαῖα δὲ Θχθιρ]8 οΟ]]Θρδιτπὶ σίεγυέδιες ΤΡογέτ5 ἴῃ Τιοχῖσο Τοπίοο, 
Ῥδίια 'δκ Ἡδγοάοτϊεϊ5, 1ἄθην πὶ ᾿πάϊοιθτ5 Τ Βπιογ ἀ1 415 δὲ ΧΟ ΟΡ] οπεῖ8, αἄνᾳπο5 ρ56 ΔΡΙδραῖ; 
Τὰς Γαι. «Αδνεφοῖ. τὰ Το Πποῖϊάδε, ΤὨπογά, Ρ. 1109.,) Ζέρεγ, Ρ. Θοθ. ε4. 11. “ἤεγπι. ἀθίψας 1ὰ- 



--- τα 0 ----- - 

{ΟΡ Ὁ.» 7Ζορέξοπ. δᾶ Δλοϊῖαη. Υ. Τῇ. 1. Π΄. ς. “8,1. ΧΤΙ. ς. ὅσ, όνυες δα ΟἸιατίτου. Ρ. 2.6. 
εἰ 418. οὔϊε, Τὐγδίοηβ., 77 ἐβϑοίδη. δα Τλιοάον. 510. ΤΥ. σὸ, ΧΙΥ.. θδ, ΧΥΠΙ. το, ΧΙΧ. 

5ὃ, ἱπῖοερΡ. αἀ Τπιοΐαπ. Τοπι. 1. Ρ. 520, Ῥοιι. 11, Ρ. 50, 7αο. γοπον. δὰ Ἡδνοάοι. Υ. ιι6, 

ἥπατι ΟΡ δουνατίοπομι ἱπ ϑολιρθὴν ἡ αϊεδονὲ οἄξίοπθ πῸὴ δἄδθθδ6 Π0]1 παϊταχὶ, Πῖσ δηΐπὶ,,7ω- 
ἑουὲ Θνοπουϊδ ἸΝοῖαβ, τ τηάῖρπδϑ ᾿μάϊοσαν!ε, φαῖθυβ Ροπᾶθ οματίαα ἄθππο σοπξαιηϊ πᾶτθη- 
τον, ἐς οὔτ. Ῥχαθῖαϊ, Ρ. ΧΠῚ. Ἰ)οϊοπήπιη ἀαΙάθιη δϑβί ἄδ οὐμηΐθις5 Οσγοπονΐὲ αὐἰτασ γοιβὶο- 

αἶθτι5 δύση τὰ δἔαίαϊ586; πλτ]ῖ0 παρ! ν61Ὸ π6 77 δδϑοἰέπι ἐδ φαϊάσαι (οξτ. ΤΡ. 1:ε. Το.) οπηπ 65 

αάο586, δὲ ἄἀο Ζαγολογὲ αοὸ Ποηοὐἑ ΟἾβθτν αἰ! οπλθτι5. Ἰρδαπι ᾿ηρϑητι ρτοἤέθυι ἐπ ἀπποίδί. δὰ Ηδ- 

τοῖοι. 11. οὔ. Ρ. 95. «»Οδθίοναπηι ποῖ! ΟΡ τι5 Θϑζ, ταῦ τη π  ᾶπι, ἥτιτῖι ἐπ μδο ρᾶτία Ἡϊβζουίασαιπ 

ἘΓοτοᾶοιϊ, ἔππι 1ῃ 81115 τὶ ἄς ρθοριαρ]1ο δ τ ἷντι5 ἀσιτασ Ῥταθῖον Ζαγολονὶ ἤιαζέοοπν (ὐθ0 9 }α-- 

ρἤέστισι ΟΌΥα ξυαοῖα σΟΏ8.11 μ00588 τάθαι Ἰαπ ἀδἰ1ββίπητιπὶ Ζέοηιοϊὲ ΟΡτι5.,. 6 40 πιαϊΐα Ρ 5511 

7, ατοἤιορεις (ἴτα ἴῃ ἸΝΟΕῖβ δα Πογοάοιιπι, ἡτιαπι Τοπι, Ὑ11, 4πὸ [πάθκ Οδοργαρμῖοιϑ οου- 

εἰμθῖτυ) θα οογρϑῖξ, ΠΟ]}15 φαϊάθηι, 6 πλῖπιπι δπιροατι] ὨτιἾτι5 ΟΡ ΘΓῚ5 π10165 ρσαθιουπαθη- 

Ὧα.“ς [|ταητι6 Παοπίᾶπι ΠΟ γίϑαπι ο58 ᾿ἰτιῖο Θἀϊ ον τ᾿] 0]Θπὶ ΟΡΘΙῚ5 ΠΟΙ 111115 Ρ]αρ 1115 ἀπισ 6 

αἴητπο πῖ5 δἀάθη]β ΠΟ ΟΠΘΙΆΓΟ, 5684 ΟΥ̓πᾶΤ6 ΠΙὈτιιπι, Ῥυδθῖου ᾶπο Πρ χᾶπι, οἰΐδιη 77768556-- 
διιρὲὲ οαϊτἰοπο οἵ ρυαθῖου ἃ]11α Ζἐοηιοζί αἴθ Ζιαγολιονὶ ΟΡοτα ΠΘΟΘβΒΑΣΙΟ 5101 σΟΠΊρΆΙΑΤΘ 

ἀεῦοῦῖ, ἀαϊοσηαπθ 'ὰ Ἡογοάοῖὶ δυπαῖο ργοΐσοτθ γολτιπέ. 864 ἕάπιθη Ῥαραᾶμπη58. Οὐπξο-- 
τοπῶϊ ἀοϊπάθ δαπὶ 72 ώξεν. κά ΤΊ γαϊά, 1. ὁ. 100, 115, 727αγ αν. τα ΝΤακίπησαπι Τ Ύ τ πη, 
Θροῖ. ΧΧΧΥΠΙ. Ρ.. σιν, οακτ, Ποέοῖ. Τ όχι, ΠῚ Ρ. ᾽οϑ, «“ἠδογέζιες αα Ἡογοβίυπι, " Τ οι. Τῇ. 

ν α127,, Ζθιν. δα Χοπορμοηῖ. Απαῦᾶβ. [. ά. 6, 9. 5, ΥΙ. ἅά. 1, 1 ἴδολον. αα 77 οἶον», Οτ. Ου. 
ΤΠ|. ». Ὁ. 159, 84 Ῥαϊαθρμαῖ. 51. Ρ. δ8δ, οάϊε. Τιῖρ5. 1σϑο, ΟΘοεέζῦεν δὰ ῬΙαῖοιι. ΜΙ͂θθθχθη. 
ο. 13, Ποὼινάον. αὰ ῬΊαῖοπ. Οματηι. Ρ. 56, Ζηπιΐδολ, δὰ Ἡδτοάϊαι. Τοῦ. 1. Ρ. 264. δὲ Ρ. 459. 
αελέαο αα Οτατα. Ου. Ρ. ϑάι, «““15ὲ. τὰ ῬΙαζοῦ. Τ6ρρ. 1. 1. Ὁ. 11. ϑέγωιζ. Τιοχῖο. ΧἜπορμοηΐ. 
ἤόπν 1. .}.:1655 ὕ. ΝΝΊη115 τίσ πχουτηξ τιτι5 ῬΥΔ ΟΡ Οβιτ 8. νἱπι, ἴφια διιθιΐαηι 5ϊ- 
σαὶ Ποδίλομ 5 ᾿πιδέο Δι σαί λου ] 115 111 Ε1]0τι5 Οἰτοι βου ρϑθτιηΐ, 48 ἐν 60 56ηϑ81: αι 501π|π 

αὶ ῬΙοσασιαθ 46 ἀνθῖαπι πολ  αἾ]τι5 ἀ1οἱ σα πϑαθυηῖ. γαϊθῖ Θπλπ Ἀ1Ὸ τιδιῖι5. οἴίαμι ἀδ 81115, 

4886 αἰτᾳαθηι Ἰοσατη Θχρυΐϊηναμξ, αὶ δα διὰπὶ τοἔρυυὶ ροβδϑαηῖ. Ὑαυῖο αυϊάσδηι τποήο Ποο 

ἤοτὶ ροϊοβῦ; δὲ δπΐθην Ἁθτητι 1, αὖ ῬΥΙΠΟΘΡ5 οὗ Ῥυϊηδσῖα 1184 ποῖῖο, 486 Τιαίϊτιο δὲ πο-᾿ 

δἴτο ὧν τεβροπᾶδε, ποηάαπι ΡΙᾶπθ ρϑγίθυϊς ἀὰΐ 4πᾶ81 οναππουϊῖ, νϑγαπι οὔϊδηχπτιηι δ 511, εἴς 
1Ἰαπιϑὶ Ῥᾶμ11]0 αἰεἶτιθ Το βϑουτ. ᾿ 

᾽ν στ Ἰοσοστη τδίλομθτιθ Ῥυΐπητιπι τὰ Πιηριτμτ, πὸ ᾿πάϊσδξ ἐγὺ ἔρ89 1110 Ἰοσο,, αευΐ 
οοιασαοιηονδίαν, τοῖν, (6 “τᾶ ΒΟ Π10 οϑὲ ψϑ]ττϊ οἱη οἴδπι 1110 δὲ οἰτουυη αἴαμι ἀἴα 16 1πο]τιϑᾶπι 

6656. δαϊοῖ μοῦ δεϊαηι 46 μομλμλθτι5 τις πομιλαπι ΘΟΠμΟΙΟΠ 6; ἐν ἐκείνοις, ἐν ὑμῖν, ἐν τοῖς. 

φίλοις » ΟΠ Θογ απ, ΘῺ ἴῃ ἌΡΤΟ διμϊοοτιιπι, 564 Ζη)έογ, 11115 σοτόπδθ ᾿πϑῖδσ, αυδϑὶ τηθάϊιηπ 
Βτιπο οἰμρσοπέιθιδ, ἀδποίαξ, ᾿μῖν τοῖς δένδροις ἀρτιὰ ΧοπορΡΆ. Απ, ΤΥ. γ.. 9... ΟἿΣ ξοσμλ]δ8 
ορροπίταν ἔξω τῶν δένδρων, Ἰομ δδὲ ροϑέ ἈΥθουθ5., 864 ἐγέθν Θᾶ8., ὡλ πλλ]1{65 οἰποῖὶ θββϑθῃξ 
οἶϊνα. Ταμο αποδαμιηοάο, αιαθοπμῆϊθ οχῖτα 11 ὰπὶ ΙΟοτπὶ διιηΐ, δα! αἀπιπέυτν δὲ 46 1110 
5010 οορίταηάτιπι Θδῖ, Ησο βϑπιιβ οδὲ τιϑι τα  θβ᾽ πηῖπι; ἐν ἡλίῳ, ἐν “Ρωξιη, ὙτοΊδθ, Βοιαδθ,. 
ἴὰ ᾿ρ88 α1}06.). ἱπῖτα πιοθῃΐᾶ. Ῥθδιπάθ νεῖὸ ἐν ἰΐα ἀϊοϊξιιτ, τι 165 Ζγυ ἐδέο απϊάθια Ἰοσο 5.ξ, 
δε ητιᾶϑὶ δα ἤμ68 6118 δάπιοξα, οἵ αὶ ἀθϑίπθσθ ᾿πιοῖγ1ξ, ΘΟ]]Οσδίδ; δὰξ ργδδροβίείο ἐν Ρὸ- 
πἰϊαν, 4φαδπάο γ85 δ] ιβαῖιθ ποῖϊο Παροῖυαι τη ον ᾿ρϑαπιὶ Ἰοοιιπὶ δὲ 486 Ῥτοχίηιθ αὐ δἔείπ- 
διυιηῖ, δῖ δρυὰ Χοπορμομθηι πρὸς τῷ τείχει τῷ ἕν Σάρδεσι; δρυά διηάδπι δὲ ἀρυᾷ δἱϊοβ. 
ἐν ϑύραις. ἴὰ Ῥυϊοιῖ ΘΧΘΠΙΡ]Ὸ τεῖχος 4υϊήίθπι οὗγοα αὐΐθπι Θϑὲ, 864 4ατ ἢ ἰρϑὲιβ ἀγρὶφ᾽ 
Ῥαᾶτίθ οχίγοπια 811, ραῖεξ, 1 ΔΟΟΟΠΒΘΠ πὶ 6556; ΠΟ Ῥοΐοϑὺ ἐρίτων νουτὶ οἶγοα αὐ 6 πὶ, 
βοα ἐγ τὰ 8; ̓ π ροβίθυϊουϊ δυέθηι, ἐν ϑύραις Δ11 4014 6556 ροϊοδί, δἴϑὶ 60 51: Ι00ο, 40 Ῥοτγῖα 
͵απι Ιοοὺ οχῖγα θδπὶ Ῥτοκχίπιο οΟμΠπΐδ5 6558 σοορῖῖ. Ῥόουῦτο Δ] 4υϊἃ 6586 ἐμ αἰέψιιο ἔοοο ἀϊοῖ 
Ῥοϊαϑβῖ, 4ιοά εδῖ ἴπ 6ἃ 6] 15 1001 νἱοϊηϊα, 4186. Ομ Ρ80 ἸΟ00 δ Ἰοοὶ σδέϊοπθ δάθο οομαθ- 
τεῖ, αὐ ἅν 6}}1} οὐ 56) αρὶ ποῖ ῬΡοβδὶτ. [τὰ ἀρὰ Ποιμπούτη 1 1]. σ. δ51. οἵ ἴῃ Οἀ. ε, 466. ἐν 

ποταμῷ; θὲ Θῃΐπι δὲ 56 ηβ}8 δῇ, 4186 βϑαιιππξιν, νοῦρὰ ἀοοεπὲ 4ἀθ ἰοοο Ῥγοχίπιο οἱ οαμι" 
Πυιηΐη 15 ταϊίοπθ σοπ]ποῖο, ἰοο 6Θϑῖ ἦδ Ἰοοὺ ἴῃ αἰρὰ οοριξαπάιϊιηι 6556. ϑδοιιβ εϑξ, δὶ 4αῖς. 
στῆσαν ἐν ποταμῷ ''πο γοοᾶτθ γαῖ, ποὺ θμΐμπι Ἰοοαμι ἴῃ ἰρθ0 Πυαπηῖιθ τοβριοῖτ, Δὲ γϑιὸ 



ΔΤ ΥΠ ἜΤΆτι ἂὶ στη 1115. ΘΧΘΠΙΡ]18 Ἰοοἱ οὐ ιϑηηοαϊ, 4014}15 Ἰορίταν. ἀραὰ Χοπορμοπέθμι Απ8)}». 
ὙἹ. 4. 1. ηὐλίζοντο ἐπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ ἐν τῷ λιμένι. [δὲ δπΐην ἔοῖτι5. ΔΗ 1 8 δρθοϊδίυσς ττοβ 
ἔγυ Βοσέγ ὧθ6 Πα οπθ, Ιἄθπι δαΐπι ἴπ Β15 ἢξ, 4αοά ἰπ ποιπλη 15 αὐ] ἴπιπι, φυδηάο Ττο] ἃ 5. 
Ῥοιμα ΠΟῊ 50] πὶ τπυθ6η., 564 Ὁσθαμ οπὶ ὥστοὸ ἀοποῖαί. Ῥοϊίεβὲ ἱρίξων ἐν Ῥοπι, φιδηάο 
Ἰοοτιδ οἴπὶ Οπληΐ δι θῖϊι, 4 1081 6ϑῖ, σομ ἡ πῃ οἴτι8, δέν ΔΜ) ἰττι5 οαπὶ ΙΟ00 1πὲ6}}Πριξιν, διὶξ 

'παιάο ἀφο ἴτα σομαπιδπιοσαξιτ, τ Θἐϊδπιδὶ ἰὴ Ρ80 Ιοοὺ ποῦ ἰπϑὶῖ, ἴϑυπθὴ 6881 τ1]8 
οὕ 1110 Ι000 τεϑριοίαϊτασ, ἰαπήπθπι πὶ πὰ δα ἀθπι 48 ἱπιαρίπθ Ροϑίϊτιμη, 810 πολὲς ἐν τῷ 
Τυξείνῳ ΤΙὄντῳ οπορΡὮ, Απ. ΤΥ, 8. 22. τὰς ἐν τῇ Πᾳέσῳ ναῦς Ἠΐῖϑι. Οτδεςο. 1. δ, 60, Ποτιοάοίῖ. 
ὙἹΗ. 5. κατέμειναν ἐν τῇ Ευβοίῃ αἱ νῆες εἴ 5ἰια1}68 Ἰοοὶ. Ῥτοροτῖ. [1. ν. 11. εοάδπι προ 
ἀϊχιι; 

᾿ βισραὶ δὲ ἐπ δοϊἐς [ουιποβῖτιβ αγΦιεέτεβ αἸυέγ ἐδ, ὅχις, 
Θοφαϊξαν, 486 φαοάδμπππιοάο οὐ πᾶσ σομδοτοῖ, 8ὰ ταϊΐο, 6 4τιᾶ ἐν σι ἸΟσΟΟΥ ΥΩ Ἢ ΟΠ 111 - 
Ῥὺ5 ᾿πηρίταν, π᾿ φαοταμ νἱοΐηλα δῖνα Ῥσορα 41186 ΔΙ 4αϊ4 ονθηϊῖ, 1τὰ, τὐ δὲ Ἰοαπθη 18 οὲ 
δι Ἰ θη ε15. ἀμ πλτι5 δ ἕαοϊο 1110 σορίτδη5 111 Ἰοοὰ φιιᾶϑὶ τοδριοἰαῖ ; βῖνϑ αὖ, ἀατπι ΤΟ ΡΟ 1}]ἃ 
οἷατᾶ οἱὲ 110 Ἰοοο, 4αὶ ποῃιϊπδῖων, δᾶ δεϊδπι τϑεϊσθαῖαν απϑϑὶ ρυαθνδθπῖθ 1001 ΠΟΙΏΙΠΘ οὗ 
οἸατίϊαϊθ. Ἠᾳς ΡΙογασιθ οχθηιρ]α 48 Ῥσοβὶὶβ, βῖνα ἴθγγᾶ βῖνϑ τηδτὶ ΟΟΠΙ}}5518.) τϑξεσθη ἃ 
διιπῖ, [πὶ 4αῖθιι5 ἐν ἰτα Ῥοϑβέξζιπι 65ῦ; ψναυμαχία ἐν Κύπρῳ ῬΒοί. ΒΙ10]. οοά. 176. 111, ]ωνὲς ἐν 

Αὐπρῳ ναυμαχήσαντες Ἡοτοᾶοι, Υ, χ15. Ἢ ἐν Χαιρωνείᾳ μάχη εἴο., νἱάς Ἰοσο8 ἃ νῖτ. ἀοοΐ, 
ϑιρτα Ἰαπἀδε15 Ομ] ΘιηοΥαΐοβ. ν ὰ 

Τῃ αϊνοαιι ΘΧΘμρ]ουα σϑηθτα σοϑ]εῖξ νἹοϊηϊα Ἰοοὶ οὐπὶ]οοο Ῥγᾶθοιραο, δα σαοῖι 
68 τεβουζοαν, τα, τ δα τιτῖτιβ ΘΟΥΡΟΣῚ5 δῖ να ἱπιᾶρίπὶβ ἔογηηδηι τονοοδῖδ 811, Ῥοβϑιηΐ δα ρο- 
δἰθυϊβ ρθπιβ ΘΧΘαρ]αὰ ἀπδθάδηι τοἔθυτὶ, ἈΡῚ ἐν ᾳφυδβὶ ἱπομβοδίϊναπι νἱπι μαρ οὶ οἵ σΟὨΒ] απὶ 

Ἰαΐθῃ8 τϑϑριοιτασ, ν 6] ἀποσιιμι ἸΟσογιλη, 4111 σοὨὐ ποῖ: βΒαπξ, ΠΙΪΠΟΤ ἃ ἸΟΠΡΘ πᾶ] Υ6 ατιᾶδὰ 
ἉΡδουρῖιβ νἱἄθειν, νῈ] ποῖ ἀσοιταῖθ ἀδῆπιῖία τερίοηὶθ γαϊΐομθ μᾶδθο δηιρβοαῖα νυἱάθιαγ, 
νο]ατῖ ἀρᾷ ῬΔΙδθρμαῖ, 51: λέγουσι περὶ Σκύλλης, εἷς ἦν ἐν Τυῤῥηνίᾳ ϑηρίον τι. Ἐπ- 
ΘῚΡ]ὰ 6 Γ αἰ: 15 βου ρίουιθιιβ ΘΟ]]16σὶῦ 2Ρε)ἐξογιέμδ δα Αδ] απ. 1. 1. ΗΝ 

Τῖπο ζαδίιιπι 6ϑὲ, αὖ πᾶνο5 ἐπ ἴθιγα, ΤΡ65 πὶ πιᾶτὶ, ῬΌΡΩΔΘ ΠΆΨΆ]68 ἴπι 1π511118 γο] 
τορίομίθιιβ πιατὶ νἱοίηβ, ππιοηβῖγα τπαιτίηδ ἴῃ σομίϊμδηΐα ἴθτγα, Πποιηΐπο5 μὰ Πυπιϊπλθυς Βᾶ- 
Ὀιϊδηΐθβ ΡΟΩΪ οἵ σο]]οοᾶχὶ ροββοῃΐ. 

Ηΐϊ5 δυΐεπι ποῖ ροβϑιηξ δηπιπηθγατὶ ]οοὶ, 40.8]15 δδὲ ἂρυὰ Ἡδτοάϊαμ. Τ. 11. 7, ἐν δὲ 
τῷ προειρημένῳ Πεσσινοῦντε πάλαι μὲν Φρύγες ὠργέαζον ἐπὶ τῷ ποταμῷ Τάλλῳ παραῤῥέοντι" 
δὲ ἐν “γηυΐδολῖιιβ τπα]6 Ἰηταγρυθίδξισ: οργορο.. Τιαϊϊηῖθ οϑὲ Ῥεβϑιιαηΐῖθ, ΠΟΡ18 ζι 2) 65951- 
γὲ5. ζοίονέθη αἶα Ῥλνγϑὲθν ἂπὸὶ Ε μ586 εἴθ. ἴπ Ὠϊ5 δαὶμπι ἐν Π. ᾧ. Ῥᾶθπθ ἰάθη εβῖ, φυοά οὗ 
ἐν τῷ πρ. Ππσ. Φρ-; ἀσθίμππι χαοαιια δῖ, αἴτιιμι ΗΘ ἀϊᾶπι5 νοἱπιθγῖς ΟΠ] πὶ ΡῈῪ ἀθτθ ἃπ 
Ῥγδοίθσβιθσθ τπυθθπι, ἀττιπὶ ΡΘΟρΤΆΡΗΣ γϑίθσθϑ ἴῃ Βᾶο το ἀἰββθπιϊδηῖ. ΟἸτοΣ πλοπθο ἐπὲ πο- 
ταμῷ ἄε]δῖο τῷ 6586 βου} θμήιιηι. 

Νεϑᾷιρ ὙΣΡΊΙΙ Ἰοοὺ5 Οθοτρ. 1. 584, 
Ῥοϊαρσὶ νοϊοσθθ, δὲ 486 Λβίδ οἰγτοῦπι 

ΤΌΪΟΙιι5. ἐγ δέασηὲξ τἰνιαπῖασ Ῥγαῖα Οαγϑίσϊ ᾽ Ἷ 
εχ ]οδίλομ θη σαὶ ϑέαστια Παρίτατα ν᾿ δίας; νο]. ἴῃ βἴαρμἰβ τἰπηδηῖατ ῥταῖᾶ, ΠΌΟ ὗᾶπὶ πιᾶχὶς 
τηδτη Ῥᾶτοπι 11110 σομμπιοταπίισ, Ρατὶ ᾿ποᾶο ἴῃ 50 Π01118 δα Ηδβῖοαι Ορ. εἐ Ὁ. ν. δάο Ῥτοοὶις 
εχ Εὐυάοχο ᾿Αϑβοιᾶπι τοξοτι ἀνήλεον εἶναι διὰ τὸ ὅρος τὸ ἐν ᾿Ελικῶνι' αάάϊι ἔστι δὲ τοῦτο τῆς 
“Βοιωτίας, ἈΟῊ 8110 9Εη 81, 4ιᾶπι 4 παΐαταθ ψϑυθοσαπι ἑπθϑῖ, ΠΟ θαΐμπι νου Επάοκυϑ: 
ἴῃ 118, πᾶς Ηε]ΐοοι ἀϊοϊίων, πιοπέϊαπι βουῖα οδσιπιθα 4ποάάαπι βῖν τποπέθαι αιθηάδπι 
Οὔ 6556», 4 ΟμλλΠτι8 50]15 τα Αβογάμι σΟἸ μιϑίγοηΐ, 
τ' Ὑεῖθα δράχοντος ἐστίν. ΤἸοσαύτα οοὗσκ 515 Ἔχμῖρεῖ. 155) Φοινικῆς δἄ]οοῖνα ἔοτ- 

χη, διιδροοία αιϊάθπι. Τιορίταν ἀριιὰ Τ᾿ αδίδτμ, δὰ Το γ8. ν᾿ θ09. Ρ. 115. οἀά. Οπκοπ., ΕτΥ- 
ΤΩ 0]. ΜΑρη. Ρ. 221. ]. 47. Ὁ δγίν., ΤΊΘ5γο}ι. 5. ν, γαῦλοι, 564. οἴτ. ϑγέδειγρ'. δά 1. 1. ᾿πέοΙΡΡ. 
ἬδΕγΟΒ. Τοπι, 1. Ρ. δρᾷ δᾳ. 6. “Ἵ]δογεϊ, δὲ οοπιρᾶγτα οὔπα 18 1οοἱ8 Πολρξοιὶ ἘΣ κοοτρέ. ἴπ 
᾿Αιοῖατῖο Επιρπάδι. ἩβγοΝ. δά 11 8πὶ γοσθιι, δὲ ρϑαχα 11π4, ἀπάς ἤωληξ. ἀεάεοταϊ, Τιοχίσομ 

τοτοχίουτα 1 «Βεξῥογὶ Δαςξοάοίι, 1, Ρ. 50... 24. 154) ΤΖύυμν ἀσιαι --ο ἁλὸς εἰσὶν --α πλα- 

" 



: " 

τἕα οἷς. ᾿Σπέραστον ἄϊοῖε αύρνον οσπὶ ῬΑταρμταβία ; ̓μᾶθ Ῥαΐθξ υὐτπηατιθ Ἰερ 1556 ἐπήρατος 
ἀπ ΘΙ οπγ8. ν. 48. 864 υδμιν]β 58 115. χη] Ῥιοβίᾳαθ οοΟάϊοθβ, ΠΟΠΠΠ: οἰϊδμ 6 ᾿ΠΘΟΙΤ Πα 

πΌπΘΙῸ πᾶπο Ἰδοϊίομοπι ΘΟ ἤνπιατο νι θαῃίαν; ἴαθθη νΌ]ΡΑΣῚ5. πποθ νῖᾶ δὲ μ 6110 τηοᾶο 
βο!ιοϊτα πα εοῖ, Αεφαλὴν» 510 1ητογρυθίδιαν ἸΝΙσθρὴ. Αορσίδα, Θοάθιη τηοᾶο, 400 ρ] 558 
ἀπτουῖη, « ἀρὰ 7 εν αϊί., Ῥαναρῃγαβϑῖ. οάϊυ, οἵ ἀποῖ. σοιπιηθηίαν. ᾿πϑάλέ, 150) τὴν Κύυρ-- 
νὴν ττι οἵ τοῦ ᾿Πιπότου υἱοῦ τοῦ «ἰόλου τυ8]6. 156) ἀνδρᾶσιν 510 ϑαθρίι8 Θὐτότα 1 Ὀτγαν. 
“ΔῈ ὧν ποῖ βυπὲ ρὶττοβ, 4πᾶπι δθρίθμι. 157) 70 ᾿ποάο βουϊρία διιπέ ἴπ οοάϊος μᾶδο πο- 
τοΐηϑ, ἴῃ νοοθ ᾿Πρικωδὴ οπιΐ550 σ5) “παρὰ γτο Διπάρα; ἴὰ (Φοινὴ χωδὴς Ῥτρ ἢ ΥΕΡΟΒδ ὁ.- 
190Ὁ9) Δαΐο μδθο νϑυρα ἀεροθαῖ ἐπὶ ταύταις δὲ άάοτα, πᾶνῃ Θ᾽ ΟΠ θη δὲ ἐκ ἄθοὶῖ 1 η50118, 
«οί, 81 ψευθᾶ Ῥγ6586 56 1|8118, ψοιοϑ1π}116 νι ἀθυὶ ροβϑιῖ; ἀδίπάθ ϑοσιθαηάτππι οιαῖ καὶ αὖ- 

τὴν δὲ ἄκρα. 130) «1Ἱιβύη Οἱ Ῥγὸ “Πελύβη. τὸν ἄρχεον 5ῖο 111 4ποατι6 Ῥτὸ τιδίϊαϊο τοὴν ἀ. 
140) «ὐδονίαν ᾿'οο νουῦο ᾿ποῖριῖ ἔο]. τὸ; Ῥᾶ.110 Ἰηξονίιβ τοῆηρο, βοῤῥᾶν. 141) Οοντῖρα 
μιἐγαλωτέςας, ἧς τινὸς, ἔμπροσϑέν εἰσο. 196 νατῖα 5οΥ1 0 6} 41 χαΐίοπδ. ᾽πὶ ποπιῖπῖῦι5 ζΖηνεξ 
εἰ Κέρκινα νι. 7 ποολώοῦ, δα Ῥοιαρ. ΝΙΟΙ, Τ᾿ Π’ Ῥι 11. Ρ». 490 544. 848 δριιά αἹῖοβ δἔλδιι 
χήνιξ ν. ο. ἴχ οοἀά, 8:8}... 17. Ρ. 195,.. οἱ Δέρκυνα ἴὰ οοα. Ῥάταρμταβ. Τ᾿ ίοηνβ. ἀρ 
Πμάξοη. οἱ ἴπ Τλιοπγϑ. οοά. Θίθρῃ., Βοά]. 5, 4, οσουντῖῖ, ραυιΐευ αἴψπια Βῖο δρπα ΝΝιοο- 
ῬΒοσιιπι. Οὐοὐτ. πορείαν. 142) παρευϑυς» ἴ'οο για τοάάαβ ἰοοο Ῥαιαρῃγδβίδθ Ρ. 19: 
64, δίιεςφον. Ῥ. 4δ. ε4. Τ᾽ ιναἱέ., τ ιἴα 586 παροὺ ἀλλ᾽ ὁπόταν μετὰ γηὸς ἐπὶ τὴν ᾿]ηπυγίαν 
γῆν (οοἄοκ ΜΜΙοπδοθηβῖ5, οὐἾτι5 νψᾶνῖαβ Ἰθοξϊΐοῃθβ ροβϑδιθο, βαθδὲ Ἰαπυγίαν γ.) περὶ τὸν ἀρυ-- 
υτερὺν πόρον τῆς ᾿““δριάδος εἰφςελάσεις (σοττὶρα 6. σοᾶϊοα Ιοπδο. εἰφελάσης) ϑαλάσσης, πο- 
ρευϑεὶς (ἰπιο παρευϑὺς 6 ΝΊσΘΡοτο δὶ παρευϑὲ 1. 6. παρευϑυὺ τοῆπρα 6 οοἄ. ΜοΠδο.) εὑρη- 
δεις τοῦ ἰσγυροτάτου Ζιομήδους τὴν νῆσον. τ43}) 80τ. ᾿4ψυρτίδες νῆσοί εἶσι; εοἄσθπι τπαοάο 
οοττῖρα Εἰ πβίδιῃ, Ρ. 00. 7μα5. ν. 46. 1. 44) ὄρη τπιοΠΠιρὶε τὰ Αεραύνια. ᾿ΑἸμπρακίων 
αϊχῖς, πᾶπὶ ποθὴ δόμα ᾿“μπρακευὺς εἰ ᾿φ“μπρακιώτης 584 ᾿φμπράχιος εἰϊατα ἀϊοϊταΣ ρ 6 ΠΕ} 
βοτὰ. Τρεϊμαθ 8οῖ. νῆσός ἐστιν. τάδ) τῆς Χαλκίδος γῆς, 564 Ἐπιδίατῃ. τεοῖθ Χαλκὶς ὄρος 
ἐστὶν “ἰτωλίας. Οὐουτ. βοῤῥᾶν. 146) ἐκ δὲ τὸ ἕτερον μέρος 515 οοὔεκ: ΝΙοοΡΒουι5 γθτὸ 
δουιρϑὶξ εἰς δῖνο ἐπὶ δὲ τὸ ἕτερον μ.᾿ --- δυσμάς ἐστιν. -τ αὐτῆς δὲ εἰσιν. τά7) ἐπ᾿ ἀνατολὰς 
ἱποῖρὶς 01. 16. 148) 8011". Παταρηΐδος. τά09) Ῥτο τῶν κόλπων τοῦ Παμφυλίου 1666 τοῦ 
κόλπου τ- Π. 150) μυρῶν 5011}. μεῤῶν. 151) Προικονήσου "510. 152) μὲν ἐστὶν ---- 
᾿Αβαντία 581... 155) Τάσδπι οττοτ, αἱ βιρτὰ 46 Τιαάοπο ποΐδίιιβ θδῖ. 1584) ζυκλάδας ὠνόμα- 
σαν οοτιῖρο Α υκλάδες ὠνομάσϑησαν. Ἐΐπ που ΝΊΟΘΡΠ ΟΣ Ιοοο Ῥαναρ᾿ταβῖδθ Ἰοοι8 τϑϑεϊιξι ροῖθϑε 
αἃ Τλῖοπ. ν. δ2δ; ΘΧΡ]6 Ἰασπηδια: αἵτινες δὲ πρώτην μοῖραν τῆς “σίας ἔλαχον, αὗταί εἶσὺ 
κύκλῳ περιέχουσαι [“]ἢλον, καὶ Αὐυκλάδες ὀνομάζονται" ῥύσια εἴο. Οὐοττῖρ. νῆσοί εἰσὸν», δὲ 
εἰσιν; Ῥῖο ν. Αὐύνος 5ουῖν. Χαῦνος, Εἴ Ῥτο ν. Χῖος δπιθπάα Χίος. 185) Πελινίου 51.. 166) 
ἐπὶ ᾿Ἰποῖρῖξ 0]. 17. 185) Οουν. ϑορυσϑένους. 158) 5.10. ΑἸμμέριον, αἵτενές εἶσι, ἀνδρά-- 
σιν. (ὐδοΐουιπι ροβθία, 4ιιθηι ποῖ τθοῖθ ᾿ἱπίθι]εχις ΝΙΘΘΡΒοσιθ, ποὺ σοὶ]: τπᾶρπᾶ δϑ8ῖ 
Ῥαβθηϊπβ]α (νῆσος) ἐφ᾽ ἧς οσοπάϊϊαθ 5πὶ πῦρ 68 ῬΉδθε, δὲ Ηδυποσ. 1850) ϑοῖ. νήσων» 411- 
4ποῖῖ65 ἀϊα Ῥθοοαῦτπι οϑὲ ἃ Πρτᾶτίο. 100) "“λλου νῆσου 510, νἱἀθ δῇ 80]. 21. 5071}. ϑίϊᾶπι ὧν 
τινῶν. τθι) ᾿Τοπερίδαι 515, [6 [6 }11τ αἰ νι θέων ἔογπια “ΞἸσπερίδας νήσους ; 5οΥ106 γεννᾶται. 
Βόῤῥεια Βῖο, τὶ αἸϊαιιοῖῖο5, ἀπ Ρ 1101 ο ̓ π σοάϊο6 βουϊρίαπι δϑῖ. 169) Οοιτ. ὧν τονῶν τὸ μέγε- 
ϑός ἐστι. ᾿Βξισοῦται τούτοις 5ῖς5 46 νήσοις Ἰοψαβηβ, νἱα. δά ξο0]. 21. 165) τ ̓ ποῖριξ 0]. 
χδ; ἐορταζουσεν. Ζίνερχ. 51ο. 1604) Ὑαθ15., 4πᾶ8 ΘΧΡ]Ιοᾶτα νοϊαλε, τὰ δϑῦ ᾿πηρ]τοΣτι5.). τοῦ 
Ἰαρϑ1ι5 δι, δὲ δἦτι8 ΕἸΤΟΥ ΠΟΠΉΪδΙ μοθίαθ ἰοοὺ Ῥϑι]θοῖο ᾿ἱπιθ]ρὶ δὲ θιπθπάδυὶ ροϑϑὶῖ. 166) 
:Χρυσῆν. 166) Ῥοδδίπια Α ὡλιάδος νῆσον Τοϊοηγϑ. ν. 595. σπὶ Ῥαταρμταβῖα ἱπτουρτοίδτατν ἵπ- 
518 πὶ δ Θπουῖβ: ποῦ Θηΐπι 46 Ἄεποτα Οο]ϊαάδ, 564 46 Ῥτοιιοπίοτίο Οο]ίδοο οορἰϊδῃτιπι 
εϑῖ. Ταπροβάν α ν Θοἄθπι τποάο βουϊρίαπι δὲ οο ποπιθὴ δα ποὶ. “58. 167) 810 οο. 108) 
Ῥιίϑαμ) πόνο ἀθρθπὲ ϑῖνες; Ῥγηγμα πογὰ τποῃβίστα που ροβϑοῖ. ΤΙ πάθ 801. δυςκόλως 
τις. τ00) ᾿δμπροσϑεν ἱποῖρὶϊ ξ0]. 19. Αι αραμανίδος εἴ ἸΠερσώνησος 5ῖ.. ῬᾶτΑΡὮν. τ τῶν 
7ΤΙερσῶν νῆσος οὕτω καλουμένη γυρις. 170) ὕοιρα τὸ Ἴκαρον --- καὶ εἰσὲ ---- ἀνδρᾶσεν, σα- 
φως, νησῶν, οἴ Ῥᾶυ}ο ἱπξοτῖτιβ ὀλίγον τὲ 60, ητιο ἀραὶ πποᾶο, ἴπ οοάΐοα βοτῖρία βαπι, Ουσα 
βϑαυΐίις σούθαπι ὁροϑεσίων 6 ἔοτιπα τὰ ὁροϑέσια νὶά. Ετγμι. Νίαρι. Ρ. δά:. 1. 59 54. 6(. 



δ 

αν 
--  Σ 9ω9 ας τα 

δγῖῦ. Ρ. δγ5. «ἃ. ϑολαςῇ τοροιῖὶ ἄθρθε. «σιν “11 ἱποῖρίξ ξ01..50, τουτὶ 515.. 1732} Ὅρος 86γ. 
ὅρος εἰ στροβελοειδές. ιπ5Ὁ) νύσσος --- λαταμῶνα 1656 Νύσσης --- πλαταμώνα: ἀοὶμάε ἴῃ 
οοαἀίςσο' Ιαραπητιν τοσοῦτον ἐστὶ εἴ δύων. 174) ἄπειρος μέα οἵ ἀοίῃμάθε ὃ πολις ὠκεανός ἐστε 
Ῥοδβυΐε ἴτα, αὐ Ροβέθυ τιβ᾽ 50] Οθος ἧποὸ ΡΆτΡατα ἀϊοίαμι 51,. Ραὶὰ5 ἃ δϑῆϑβα ἰΐθηππι. ΝΝΔμ ἴῃ 
Ῥισπγ 51 ν. 620. 6. οοἀά. ϑίερῃ., Βο(]6)». 1. ὅ, 1ὐτοη,ἡἱ Νίοπδο., Ῥαχὶδ. 2771 δὲ 572... Εἰὰ- 
βίαϊῃιο, Ῥυϊϑοίδμο δὲ ἀνίθμο βου θη ἀθμ δὲ ρτὸ νυ]ρατὶ Ἰθοίλοιο: ᾿ ᾿ ᾿ 

: ἐ εἷς πόντος ἀπείριτος ἡγεμονεύει Ἵ 3. 
51ο: εἷς πόντος ἔσω ὅόον ἡγεμονεύει, 
158) ΘΌΡΡΙΟ χαὶ δὲ ῬΌ}10 δπΐθ δουῖθε νόσροί εἐσεν, ὁ δἴο. ἂο βορῥᾶν. 170) ἔστι ἱποιρῖξ ἔο]. 
21, δηιϊθᾷ οοτγῖρθ ἐσϑιός ἐστιν. Ταύτας 5ῖ9 οοἄδθκ, ξοτίαδ5815 1ρ586 ΝΊΘΘΡ]οσιβ 810 βοχίρϑίξ, 
πόντων ἰπιμθπιοῦ, ϑαλάσσας ἀμῖα ὁοι]ο5 μα 6 π8, 157) καὶ ποτὲ μὲν βῖο.. ἡβαδίζουσεν Ῥο6- 
τάν, ἔχνδστι ν. θά1΄ ἀϊοθηίθαιν ποῦ, ᾿ὨΈΟΠρρηθ,, αὐᾶο 84 ἰρϑᾶπα, πηοπίίπιηι ϑθυῖθπι, στρ οσθπᾶ 
βδιιπί, δά νἱαΐοτοι «ἰδέμ]ιι., ιγῶ) Ριο ἵν, ἔχοντα ϑουι Ὀθαάθμ, ςδὲ δἰ ἄσδτο ἔχειν ζ: 56 ποῦ 
68. 66. οδιῖβᾶ 11 οη ν5105. ποθιῖηα Πανίοναμι σοίϊουϊλε οἴ: ν. θ45 56. 150) πολὺν καὶ ἄπειρον 
γῆν (οοάοκ γὴν). Ἰόπιιο ἀρρᾶτοὶ νἱτἰᾶτη ἦαπι. ΔΙ 4ιιοῖιθ5 ποξαῦαμι;, ον. 4τιΔε Θρτοριθ, ἀξ 
5016ῖ, δὰ ἀθ τὸ ποίαν! ϑολαθίεγβ αὐ ΑΡο]]. ἈΒοά. Ὑ,,11,. Ρ. 506. δὲ 629... Δ446 σθοροη. 
ΔΊοΙ. Ρ. δοθ δὲ 6 Θ΄. ῃο 15. παῖη. δά Οὐγϑ85. ό,. ν. 10. Ὁ. ιγῦ. ε, σαπιογ.: διαγ ρει πάντων 
τῶν καϑ' ἑαυτὴν γυναικῶν. “ἸΤαρϑένῳιοἰκίσκῳ ἀρ Τ Ζοίς. Ἑϊπορ., Πιαᾶ. Ρ. το. ἰἰη. χ8 54. 
ὅπ ποῖ δϑέ σοἔρσθπάαπι, Ῥδηὶ ᾿π᾿ ΓΑΔ θτι5 οχθμαρΙβ παρϑένος μα] ον Ῥοπίϊζαν; Ὑχρίζ. 1. 1. 
2) λεχάνη παῤϑάόνος. καὶ ἐν παρϑένῳ κεδμέμητοἐκίσκῳ ἀθ τ. ππάαμι μβατραξὰ, οὔτ, δολαείεν. δα 
«ἌρΡοΙΠοΩ. ἈΒοά. Τ, 11 0.285. δὲ ὅπιοβ αὐὶ Ἰαυπᾶσξ, δἀᾶρ 7Ζαοοῦδ. τὰ ΑΉΠ0]. Ῥα]αῖ. Τὶ, ΠῚ, 
Ῥ. Ἰ2 54.» Ρ- τοάδ. “μισυς. ξοεπιϊπῖηο᾽ ροποτρ Ρ οϑί ται 40, ἐπίουρτ. 1 Ἰδτοηβ, οἔτ. ΕΥ̓. ἄϊαϊορ, 
εὦ. Βέφδέ, Ρ. 50, ποίαξαπι 6ϑὲ., 8βεἀ οἔτγ, ἱπέουργ. φᾷ, Τμυαονά, Ρ.. ὅττι οὲ δ42. οἐ, Ζᾳείλ, Οτ. 
Οτορ. τάδ; ἴῃ ρῬοσίδτιιμη ΟαΥχα  πΡιι8. 5 ρ᾽5δῖτηθ δἀήθοῦνα, [ῃ ὃς, Του παῖᾶ ΘΟΠΔΏΥΠ 15 6856 
διοῆο 5: ποίαιτη 65ῖ.. οἷν, (Π7αέελ.Ἵ. 1..εἐ: ϑολας δὲ οῖαῖι ἀπ ιαθὰ:»ΟἸ Ο611], ϑδραν Ῥ-26.. Ἐκ 
Πος ΝΙςΟΡ̓οΥ 1οοὺ ΘΧΡΊουῖ Ῥοῖοϑὲ Ἰαθμα Ῥαναρ]ικᾶθθοβ 'δάἀϊτϊδα, ιος πιοάρ; ἧς μέφον συρό-- 

μενος. ὃ “ἐαγαῖϊς εἰς τὰ ἐνδότερω μέῤη τῆς ἡΖαιώτεδος πίτιτερ καὶ χωρίζει δῖος. .. 180). ἔρχονται 1π- 
οἰρῖς [0]. 99: δηῖρα οὗτος ᾿πάθηὶ δος οἰθ, 4υδπη θυ ἵν 1{1056. ΒΟ Ρ 1). 56 ααπειξα. ἀσάϊς,,, χ81 
ψύχρα. δάβου!θο Τιοκιοῖβ,, ν. πᾶς Αἰμερευν: τι σαρτᾶ, 18.) Ορέταν, οαπι, χα] 14 π|5,. 66 18 
νοτο Ζυρέται. 185) Οὐοτι. βοῤῥᾶν οεὲ αμαρῖται. Πυῤῥήνης 510. Ῥοθδζαπι Ξε 4πτιῖτι8. 184) 
ϑαλασσα ἐστὶ --- κιἱ ἰάσπη δῖ. οοάοκ. 105) 801: βοῤῥᾶν δὲ Ῥτὸ ἄρξου, φαοὰ ᾿πξνα ξ0]. 24. 
ἀξασαην Ἰδρτξιν, δῖη 6: ἀαυῖο ἄρξομοαν τοδηρθηάτηι 6ϑὲ. . 190). ϑγΠαθα Α'ασ υἱύλιπα 688 ἔ0]. 22, 
σίας Ῥαϊπια [0], οὅ ; οὔχτῖρθ μέν εἰσεν. ιτϑη)οΟύνοι εἰδιὶν- καὶ 510. οοά.;, 188) δοεῖν. ᾿Χ' αδού-- 
σιου,:αρδον, διδοῖ. 106 Ἴαο ξοτιπα διδοῖ, 4 αρπά. Ἐόδιοάσμι, Πτοάοιαι; Ῥιπάδττιηι 
Ἰδρλεαγῳ: γαϊεξ ἀτιρ  διιρτὰ τποπὰΐ ν" πιι τᾷ Ὁ Χ' πὰ. ἀπεὶαυιονῖτα Ῥοδίδττιπι τεοορῖα: 6556 αἴσθΩβ 
ἃ βοιιριοτιθιιβ ϑοϊβδαθ. οταϊΐομ!β 6. Θοααῖοῦα νιγοη ει τι. .180} 80τ, εὐρυχωρότατον εἰσι, 
ὕδασίν εἰσιν. Τίαρνάσου, υϑδῖται. Παρνασοῦ. 160). γάλακτος ἱππίου ποι τϑοῖθ ᾿πιοΠ]χὶς 
ιοηγϑῖῖν. γάδ: τ ρξβξου ἐν δὰ ἘΣ 

ἀλλὰ. γὰρ ἵππων. : 
αἵματυ μίδγοντες λευκὸν γαλαν: δῆτα τἰϑενται., 

Υ̓́ Κ,Ὠ)  κ χΣ 

Ἕα- Ἄος ΝΊΟΘΡΠΟΥΙ Ἰοοο εἰ ρ]ο558 ᾿πτου] θαυ: οοάϊοβ ΒοΟα] 6. π1 ἀραά Ζ)εραΐέ Τιοχὶοὶς ἀᾶ- 
ΒΟΥΙΡα8 ν. χακύφιλος, φίλοχλος 46 ουἾα85: ρυοβιθατρ ἀυ)ταῦ. δο,ιχιοδαίεγδ, Ὁ15. 1Ἰϑρῖταν δρᾷ 
Ῥϊοροη. Τιαῦτι. ΤΥ, 6. 5πε..191) “Οοιτ; οἴϑασεν ὁποῖος ἐσέεν, ̓ ἀδῖπάςρ βοῤῥᾶν, Χοράσμιοί εἰσεν. 
1932) «Σουγδία 510 οσοάθδκ; 5ογῖ. ἧς τινὸς γ στῆλας. 195) οἰκοῦσο ἴῃ Θοάϊοα Ῥοϑὲ 11. ν᾿. ἰασιιπα, 
δαἀβοτιρίαμα λπ. 1. 6. λείπει. 584 Ὧ1}1] ἀθοβε,, ὑθεσχ οὐτοῦ δάρϑε 6 πιὰ]6 ᾿ηϊο!]θοῖο Τ)᾿οπΎϑ811 
Ἰοσο οτγίμϑ; οἱ τφέῤδοντες ἰσάκαιὰ τόξα ἀξδθου δες βοτὶ Σάκαι τῦξα φέροντες. 104) φρουροὶ εἴ 

᾿ ἐμάτει, 515 Θηῖπι οοᾶθχ, 195) χκατεκοῦσεν νό] οἰ: κατοικοῦσιν, “΄υφανέμους νεπῖοβ ἄλλοις Ρο6- 
Ἔδετχα τὰ βἴιηχ. 56 τειετ|5.. Αγ α Ῥ χα: δες χἑἐμερίους ᾿ΡΡΟ ας, Ῥτο 4αο΄ ἴῃ σού οπδο. δυςχεί- 
{τοῦι ἀλοιῃίι, . Θούθυ χαλαξαί εἶδε; καὶ ἔσει. 1060). Φῥασίδος δὲ Αἴόγχλων 5ϊς. 497) ἄρϑου 

αι ουδυρτδιτιοῖ, Ὁ, κοῦ) ἐπὶ Ζίαδοντὰ τὸν. ποιαμῶν, 510. οἰἴταιη ῬΑΛΔΡταβ[8 :. ΤΟ ΘΏ 5115, ἅτι- 
ἐθιὴ ᾿ἐπρλαὺδόψι ..ῬΔΏ]1Ο 1. Σου αδ᾽οοῖτρό πόντου Ῥτὸ, ποταμοῦ. 199) ϑρηώφρίου βῖο; 1ῃ ποπιὲπα 

Ἑ, 



“Χαλκιδὼν τοῆπρο ἡ. ἥχάκρονες, Φύληρες, ξύλινας εἰ ἀοίηᾶε Τιβαρηνοὶ εἰσὶν οοᾶδκ 516 βοτῖ- 

Ρία δχβιροῖ. 200) μετὰ ἱποῖρτξ ξ0]. 25. Ὅ θα δὲ ἐστὶν τ “συρία 510 Ἰεραπτατ ἴῃ οοάΐοθ, 
201) ἔχοις διδὴ 5ῖο. ΤῊ ροβίοσίοτθ ν. νἱά, ἢν 188. 902) Επιοπ δ“ Ζλυος; βοῤῥᾶν, ἸΠῈαᾳλα- 
γόνες ἀο]οῖο μ, εἴ Ρτὸ ΠΖαρυανῶν 56110. ἡ7αριανδυνῶν. 205) 8οτ. δὲ φασι, τὸν σίαλον, 568 
πιοΐδπτι5 δϑὲ δοσθηΐαβ, ογ. Θυ1 4, 1ῃ Ποὺ ΤΟ  γϑὶδ Ιοοο ν: σϑο. νοσεπι χαλκεύφωνος Ῥατα- 
Ῥμταβϑία ἱπιθυρυείδϊυν ἐσχυρύόφωνον, ρΊοβ88ε α Δπσέον ἀραα 7 τναϊέί στερεύφωνον ; ἰταχηατια 
ψΟσΘΑΡΌ]απι 445 Τιαχῖοῖβ. 204) [πᾶ ἀριιά Ῥαυαρβγαβζαπι δοῦρα καὶ ὩΦηήβας ῥέει ὅςτις, 
ΠᾶπῚ7) ΟῚ ΠππῸ 56 Βαροῖ ἸοοιΒ, 1αΓ. 202) παραϑαλασίας 51... "ἄκουσον Βοο νοτριιπι ρυὶ- 
τατιτῇ δϑὲ 0111 56. 206) ϑοιῖρ. Χαλκηδονῖται, ἀντέπεραν σοάδκ Ἠΐο δὲ ἅ1}15 οὐδ, πρῖααθ 
δὲ ὯΒῚ ἀντιπέραν οἴ ὉὉ1 ἀντίπεεραν ΘΑΒΟΥΙ ρα 68ῖ, Ῥσθ558 5θαιααῖτιβ διπὶ οΟ 1 ο15 Πά6πι, φασι 
πᾶπο ΘἀϊΙοπ θα Ῥτῖποῖρθι δα 60 ρδιδγίηι. 207) Οοττῖρο δέ εἶσιν, οἵ τυνές εἶἰσν Βεϑυνοί, 
ἐχεῖ δέ εἶσι, Βιθυνίας. 508) Σαγγάρου 5810 ὈοάΘκχ, τοῖς Σαγγαρίου, Ῥτο ἴδρις σοττῖρο ἴδο ἐς. 
200) τῆς ἴἼδας --- ἡ Τριὰ 515... 8100.) Τὼ ῬΑταρΒταβὶ δαϊΐοσοβ Ἰδοσπᾶπι 6586 ρυϊαπῖ, 564 ΠῚ 
εϑῖ. τοῦ ἱποῖρ 01, 557. 211) “510 Ἰοῖζτιδ ὭϊΟ Ἰθοῖιβ ἰπὶ σοα σα βουὶρῖιιβ δϑὲ. 212) Ῥιὸ 77ε0- 
γία 5ουιρϑηάτπι οδὲ 27 αὐ. 215) Εἰ πίοπάα λειμῶνες ξἐσεν; οἵ νευρὰ ὁ “Ἴστρος 5οτὶθα58 ὁ Καὺ- 

προς. 214) χεκλιμένης ϑαλαάσσης νεῖρα, 4186 6 τη8]6 1πτε]]θοῖο Τ)ίοπυϑ. νυ. ϑ8άγ: πρὸς ἅλα 
κεκλιμένην Αύχιου χϑόνα ναιετάουσιν οτῖα δαπῖ.. ΝΊΘΘΡΒΟΤΕΒ δηΐπι χεκλέμένην, ηαοα δα χϑό- 
γα τϑίοτυθ ἄθθαραῖ, δα ἅλα τοίους. 218) «Δὐποιι σοά δα, ποῖ “Ζύκχιοι. (Ξάνϑον; ὅνπερ “4ρα- 

τον Ξαλοῦσε (ϑΞῖπε ν) ὅπου ἐἴο. οοάθα μαρϑὲ, πεῆτιθ νϑύο ὋΡ ΠΙΡΥΑΥῚΣ ϑυγότθι, 86 ΝΝΊοοΡ που. 
Ἠΐαθο δπΐμι Ν, ἄβθθθαῖ δουίθοτθ: ὅπου καὶ τὰ ὄρη τοῦ Ταύρου ἔρχονται; ὅνπερ Κράγον καλοῦσιν. 
2416) μέχρι ἱποῖρῖξ Ε0]. 28... 217) ϑογῖρο ἔσοπενδον. .5318) ὅτ. δέ ἐστιν. ἹΠισιδ ί ων 510 δοἄ. 
2109) Τόιοπνβ. ρτὸ «Ζ1ύὐβὴηρ ΖΔύρβη οἴ γῦο Ζερμασὸς Τεομισσὸς ἴπ να]ρ. Θαἀϊ εἰ οπίθα5, 5684 165 
δεπάυχη δϑὲ Ζερμησσος.. 2320) Τιδουπδηὶ ΘΚ Ρ]Θὰ5 νοοῦ ἐχέῖνα: 221} σμίγεται ΕΣ ἀδὰ ὕΘ06Π- 
εἰοταπι Οτδϑοοσιπι. ΠΠράμου 801. Πυράμου. Σκύδνου, Σεκύδνος 5οτ. Κύδνου, Αὐδνος. “55ὴ 

πρωτὴν ἱποιλὶέ ξ0]. 20; ᾿Σύλημα ;, Ἡιοηγϑ8. Βαῖσθὲ Σύλοι. ϑόιῖρ. δέ. ἐστιν, οὕτω ΒΔ ΘΡ 551Π16 
βίο ἁδυπάδε; 56Γ. χώρα. 224) Ἐὐπιαπάδ τῆς ἡἠπειρώτιδος Συρίας: ἀεὶ 8 ἠπειρῶτις: “ 258) 
Ἴμοθδα; αυδὸ ἀἀδοτίριο γεῖρο λείσει ᾿παϊοαΐαν, Θαρ]θπ ἃ δϑὲ σευθο διαιρεῖται; δυΐ χαλεῖ- 
ταῦ νοὶ] ὀνομάζεται. 436) φοινί 5Υ114}086 βιιπὲ 0111 29. τ]είμγαθ,,  ἔο]. 50. ὑποῖρίε κῇ. 227) 
Τιαούπατι ΘΧρ]βαῖ ν. ϑαλάσσης. 252) “Ελλάδα, 5οτὶ!. ᾿Ξλαΐδα οεὲ Βηρυτοῦ Ῥτο Βυρήτου. 259) 
ϑοτῖρ, ϑοστρηνοῦ, οἰ βόστρα Ῥτο Βόστα, ἀεϊπάδ οἰκοῦσε δέ. Σιδῶνα ΝΝΊΟΘΡΒοταβ μεγαλογρα- 
'φῶν αἰϊαττα τποηιθσι ες 218. ἃΥριταθπεὶθ 410, ἀτλθτι5. σομηπηοῦιβ γϑυᾶπι ν. 912. Ἰδοϊϊοήδῆι 
6586 Ἐοηβοδηϊ Σιδῶν ἀνθεμόεσσοαν. ᾿ 2530) 510... 251) τοῦ ἀποῖρῖτ [0]. 581. 2597) Εοο πιοᾶὸ 
ψοΥΡα ΠῸΪ15 Θηπι ποι δι! οἷ 5 οοᾶδκ δχβῖρθῦ. ᾿ 285) δῖ. ᾿Οὐῥόντης, τῆς ᾿:ἀντιόχου, Ῥαταρῆτ. 
τοῦ Α΄. 2584) ᾿δλανῶν, ᾿Ελάνα, ᾿Βλάσιοι, 5δῖο. Ἰπαπαυσαι ν ϑυθτση δοάθπι ποάο᾽ βου ρέτην δὲ 
ἴῃ 5680]: Ῥεΐαν. δὲ Ῥαυαρ ᾶϑε. βθοῦμἀαχη οὐ, ἹΜοπδοδΏϑβθπη,, Οαδεξογαπι ΝΝΊΘΘΡΒοσα8 μοῦ 
ἴοοο σοπῆττηδξ δᾶτῃ ἴῃ ν. ιόπγβ. 926. Ἰδού πὶ, 4 υδην ῬΑΤαΡταβἕα δάϊξιιβ,, διισῖου σης: 
χηθηΐατῖ ᾿Π ΘΟ Δποηγτηῖ5., ΟΡ αὶ οοὐά,, Ῥυϊβοῖδῃ. δὲ ἀνῖθη. σομαρτοθαπέ, 550) ἄνατο- 
λὴν ἱποῖρίτ [0]. ὅ25. 256) εὐώδους καλάμου; ἱπᾶάθ ραῖοι ΝΝΙΘΟΡμοσαπι θᾶπι δα αυξιηι 8858 
Ἰοοϊϊ Ομ, 4π|86 ψα]ροὸ ολεϊποι δρτᾶ Ἰ)Ίοηγϑ. ν. 967: 

Ἢ Στ) ϑύου ἢ σμύρνης ἢ εὐόδδμου καλάμοιο. “. 
8ὲ4 ε΄ ἐοδα, Θίερῃ., Βοά!. ὅ., Ἐτοη., Ῥϑῖδν.ς Ρατβ. 29, Ιοπας, ἀρ’ απεϊαΐοτα πιδη, 
«αἱδυξοιην σοη, 77755. δὰ Τ το, Ρ. 554: βουῖθδμ: με Ὁ ΟΛΥ ΤΩ τοὺ ποῖ χα ; ΤῸΝ 
εὐλο}» ἸΘΝ ; ἢ ϑύου, ἢ σμύρνης εὐωδεος, τη κυλάμοιο. 6. 161 
ΦΙΛΊ πο οτἄϊπρην γυΐαηξ οοαά. ν. θοῦ: ὁ: εὐ ὐετες : : ΓΟΩ 

εἶν ἀλὲ καὶ γαίη κακοὶ ϑήκοτο -μυρία᾽ δαίμων. ἈΝ 
Ναῖῃ ἴῃ οοὐᾶ, ΟἸΕΙΡΗοΥ γι., Ῥᾶνθ. 2771, 2γωῦ, Ῥαϊδξ, ϑομ 61] 5. Ἰοσίξοσ: 

μὰ ΑΔ : "κακοὶ μυρία ϑήήκατο: δαίμων. ΣΎ ΩΝ αθατ κι ᾿ 
(ὐδοτότγυτη ἀραιὰ ΝΙσ ΡΠ οτα πὶ ῬΆ0110 ἀπ οοῦθα  μΒαρϑειϑυμίά σ μῶσι.. 257) βοσκῇ 51., 58 ἃ 
146 ϑδολαεῦ. δ ΑΡ01]. ἈΠοά. Τ,, 11. ». 256. Αρια Ῥασαρῃηγαβέαια βόάοτ δσοθπίι εὖ ϑιρηῖν 
Πδαῖα, πο ῬΑ] 568 ρᾶβσια ἱπαϊοαπίθ Ἄ ουρα Τ1ο Υ 811 βαπε ἐν νομῷ. 5358) καταβε- 
ῥέουσιν καὶ --ἰ γησῶν --- Ταἀπροβάναν (νι: τ. χθ66.), 510 οοάοκ, 250) ἀρωμασιν καὶ δ᾽ ἀν 



γειθο οἱ ἱποῖρις [ο]. 53. 240) Αιλεταβοῦνοι, Ῥαταρῆιν, Αλεταβῆναι, εεἃ οοἶ. Ἰγοτιδο. κλεα-- 
βοῦναι. ἁτιοῖοτ σοπιπιδπέ. ἰη64. Αλεταβοῖναι, 341) ᾿“Ισυρίαν --- εὐδαίμων (ονα) ᾿ΠΙ ῥαβίαν 
οἷο. 3249) Χάλδαμεν ΟἸΑΡ]α511 οἴΐαπι βεοαπ άπ Ῥασαρμταβίαπα μαριζαηῖ, οοά. Μοπδο. “Ἵαύ-- 
δαμεν, διιοῖον σομιπιδηΐῖ, ἐπϑάττιὶ “αλδαμεν. Οὐοτιτίραθ ἀοϊπάο δέ εἶσ. 345) Χατράμεν 516 
εοἄοθκ. [ποο]ᾶ5 {Πταμϊὰβ ἀρὰ ϑίοριδι. Βγζαπῖ. νυ. Χατραμωτίτης ἀϊκτι καμηλοκόμους, φαοά 
Τιοκιοῖβ δάβουιθαβ.. 9414) ἡζεναῖοι, Αλεταβ ονοὶ (----οὐὐ, ᾿αῤῥαβίαν 51ῖ.. Οἰκοῦσι περὶ τὴν 
᾿Αῤῥαβίαν Βοο εδὲ ἐπα Λυα)ΐα, οὔν. ϑολαςίδν. δὰ ΑΡΟ]]. ἈΠοά, Ἴοηι. 1. Ρ..279. 6γὅ, Αἀάδ 
Ἡδτοάϊαμ. 1. ο. 12. 12. περὶ τὸ προάστειον δυιξ Θμΐπι Θσῖγα ὐροαι οτ, . 15. [πρυΐπ}15 ἔγθσ 
4618 δϑὲ μᾶθοὸ Ἰοφιθηαιὶ χϑῖϊο ἀριιᾷ βουΐοσθβ. Εἰ αβέδιῃ. δα Τιοπγβ. ν. 206. καὲ περὶ Καμπα-- 
σίαν Νέα πόλις, 207. ἡ Τριτωνὶς εὐρεῖα λίμνη το περὶ ἣν καί τὸ Ψη σίδιον ἱστοροῦσιν 
εἶναι, 506. νῆσος περὶ τὸν Εὔξεινον, 550. τἱ Π7ῆλος περὶ τὸ Κρητικὸν. πέλαγος, --- ἢ Πάτμος 
περὶ τὸ ᾿κάριον πέλαγος καὶ τ περὶ τὸ Κάριον πέλαγος εἴς. θ09. περὲ τὴν Περσίδα ϑάλασσαν. 
βορεία νῆσος ἡ ἤϊκαρος, ὁμώνυμος τῇ περὶ τὸ “ἰγαῖον πέλαγος, ἀεῖπαθ τὴν περὶ τὸ «Αἰγαῖον 
πέλαγος, 612. τὰς περὶ ὠκεανὸν νήσους» 775. ὁ (Νεῖλος περὶ τὴν “ἴγυπτον, ὅὃ12. ϑάλασσαν περὲ 
ἣν καὶ ἡ Κύπρος. Νῆσος περὶ τὸν ὠκεανὸν ἹποῖΖ: αὦ ΓΙΥΟΟΡΆτοΩ. ν. 602, 80}0]. Ἠδδιοά. 
ὙΒοοροη. Ρ. 255. οἄ. “͵οίηδ. ᾿Βρυϑείῃ" ὄνομα νήσου περὶ τὸν ᾿βἀκεανόν. ϑίορ, ΒγΖ. ἱΨυττά-- 
λεία νῆσος περὶ Σαλαμῖνα Ῥτορε, Τυμέναιον ὄρος περὶ Φρυγίαν. ΤΖαξίανα νῆσος περὶ τὸν 17η- 
λώδη κόλπον τῆς Σουσίας νήσου. Οὐδπιοῦτθπὶ πῸπ τοοῖο Ἰογγέτ5 ἀπ Νοῖ. δα Αρο!οάοτ. Β10], 
Ὑ. 10 Ρ. 588, ἀξ Ἰοοο ϑομοϊιαβῖαα Ηοβιοαοι: 7». ύσθια δὶ 46 ὌΓΡ6 ἀρογθῖαν, Θὰ μοΐϊαδβέ 6556 
ἐπ᾽ ᾿δικεανῷ."“" 245) δὲ ἱποῖρὶξ ἔα]. 54, “ Αῃΐθα σουτισρηάθχι οϑὲ ζέφυρον ἐστι, Τρωγλοδυτῶν, 
Ῥαιαρμσαβὲ. δ. τοὺς Ἰρωγλοδύτους, ε6ἃ ἀποηγηι. οἱ οοά, Μοπ, τθοῖθ Ζρωγλοδύτας, ᾿ῤῥά-- 
βων δὶο αἱ βαθρῖπρ, ἀπρ]ϊοὶ ρ᾿ βουρίαμπι εθῖ, 246) ᾿,7συρ- 516 αἰϊαιοίο5, Οοιτίρο βυρ-- 
ὁᾶν. “Ἔευκοσύρεοι 815. 447) εἰ 248) 515, 249) οἱ ἱποῖρῖξ 0]. 55. 250) Ηδδο ἴῃ οοάϊος 
ἴα Ἰαριιπέιτ, 221) ϑουῖθα χατὰ δὲ τὸ μέσον αὐτῆς κυκλοτερῆς λίμνη. Θωνίτις δῖ0 οοἄδκ, 
252) ϑοτ, κατωφερής ἐστέν. 255) βοῤῥᾶν, 294) ἥν τινα ᾿ποῖριϊ ξ0], ὅ6, 205) περιετείχισε 
τῇ ἀσφάλτῳ. Ῥοδοῖα ἀϊκὶξ ν, ἱοοθ; 

( ᾿ τείχεσιν ἀῤδαγέεσσν Σεμίραμις ἐστεφάνωσεν, 
πᾶς Ὠαπα ἀπθὶς ΝΙοορμοτο τϑάάρῃ πηι δϑὲ τείχει ἀσφάλτῳ; δἀ)εοίλντιπι, ιοᾶ δκ Το πιβίδις 
44 Ἡοπηοσ. 1 οκῖοῖβ δἀβουθοπάμτη 6556 τηοπὰΐ 48 δχίσθπι. Οἄ. ρᾶτίθ Ρ. 18ι. [{{ιἰτὰν δοἄδμι 
Ἐλιδιδιμῖι5 δά Τλιοηγ58. Ῥοτῖορ, ν, σχά2. 256) ὅ8.γ. βοῤῥᾶν. Χαλωνῖται. 457) βοῤῥαν, Γηροὶ 
οοάοχ, Εοάοπι ταοαο Ζηροὲ Ἰαρίταν ἴῃ σοά. ΘΌΘΙΡ μου γε. (564 5 ρουβοσιρίο Ζηλοὶ) οἱ Ῥαυῖδ. 
2771. 3725, ἴῃ οοά. Νίοπδο., Ῥατδρῆ., εἰ δοιιπι. ᾿ποαϊίο; οοἄ, Ρεῖαν. γηρλοί. Οοά. Μο- 
πᾶδο. ἴπὶ Τ)1Ο,γ8. ν. δηΐθα γηλοί Βαριιξ, βοᾷ σοὺ ἀβίπάδ πιιξζαΐτπι δϑῇ ἴῃ 7 ηροίἔ. 4258) Τόσον 
ἵποῖρὶς 80]. ὅ9, τετραμμένον 50 οσοᾶοχ ἀιϊβεϊποῖθ 250) ὅ8οτγ. φϑάνουσιν, αἵτενές εἰσι, κληϊ- 
δὲς τῆς γῆς (το γαίας), βοῤῥᾶν. 460) Κασπίων 5ϊῖς οἴ ποῦ Ἰοοο ε ᾿πῆτα ουτὰ Ῥασδρταβίδ, 
ἀοίπάς ἄλλο τὲ οοάδκ οχμῖθεῖ, ϑαρτα Ἰθρίπιαβ Κασπιών; ἔοτίαβ515 δοάθπι πποάο νατίδῖ, 
4υο ϑίχταρο, 4 Πᾶ8 πύλας τηοάο Αασπίους τηοάο Αασπίας ἀϊοῖϊξ, 11 αὐ δἀ]οοιενι ξοτγηιᾶ 
ἀπ] Ἰοῖδ ρθη ου8 νι ἀθδίιτν ὁ καὶ τ Κάσπιος, εἰ Κάσπιος, Κασπία, Κάσπιον. ΚΑασπίας πύλας 
ϑίγᾶθο. Ρ. θ0. οἀΐξ, ας. (ϑε4 νἱά. Τοπι. Ὑ11. Ρ. 424. Σγίοαά.), Ρ. διά, Κασπίαις Ῥ. 520; 
Κασπίους πύλας ϑίχαθο. 64, 85, 86, 91, 522. ᾿ῖ5, 525. τοτ, Κασπίοις πύλαις Ρ. 86, 528, 
Κάσπιον πύλαι Ῥ. ὅτ. 26) οἰκείας 5οτ. οἰκίας, ΤΖΖηνονίαν ΣΣάρδας δοχῖθ6 ἐ ρῬοβία, φιδπὶ 58- 
αυϊταν, ῃονίαν «Σάρδιας; ἱπέτα τϑβουλρᾶβ8 χρυσᾶ. 26:2) ἴχρχεται ἱποῖρῖϊ 80]. 58. 265) 50. 
δέ εἰσι, ---᾿ ὁποῖοι ---- δέ εἰσι. 564) Τλῖοπγϑδ. Κόρος εἴ Χοάσπης. Θ΄γαΠΙῚ πιοάο ηὰο Πΐο 
ὉΠ Ἰτοτὰ Θχοιάϊε, 2) Δα ξοπι ΟῚ διιβαιη 688 Οἴπὶ ὁ, 4πτπὶ ΝΝΊΟΘΡΗ σα Χοάσπὸ ΒαΡΘαΐ, ἡ 
οἵ ὁ οοῃἔιβα οἵ ὉΠ πᾶτη νοΟοά 111 ΠΙτοτᾶπι ῬΟΥ 1556 Ραΐο ἴῃ Οτρμοὲ 1 1010. ΧΙ. γ. 72. δὰξ 
ν, 4ά1ιο. οἄ. Ζἴεγπι. : ἶ 

ἐν μὲν δ᾽) βοτάνας ἢρε λυγρῶν τὲ καὶ ἐσϑλῶν . 
᾿ δήεις. ᾿ 

ΤῸ1 ϑιοίλοννον.. οοπ]θοις : ἢ 
ἐν μὲν γὰρ βοταν ὧν ἦρι λυγράς τε καὶ ἐσϑλὰς 

ξὶ ἐν μ. γ. βοτάνας ἢ. λ. τ. κι ε, οἵ βοτάναις εἴδη. ἴον πιαπτυώβ ϑουιρϑὶς ἐν μὲν δι βοτάνας 

ΙΕ 2 

( 



ῥίζας λυγρῶν τε χαὶ ἐσθλῶν, χαοὰ ῥίζας 58:15 Βνυχηδίυτ σϑόῦϑι άοά. Ὑτάδειν δπξθπὶ ἸΟοιιβ 8110 
ποᾶο δπιθπἀδπάιβ 6556. 118 886 βαρεῖ: οοπηρᾶταξ ροδία Ἰαρίάτπι δὲ ταάϊοιπι βῖγα πουρᾶ- 
χαπι νἰγος οἱ νἰτιθτοβ δἴαᾳαθ Ποὺ 44 οπὶ πιοάο σοπιραγδίϊο πηι ἸΏ5ΕτΟΙΕ: 

ἄρ. ἐκ γαίης δὲ λίϑων πάντων γένος, ἐν δ᾽ ἄρα τοῖσιν 
κάρτος ἀπεέϊρέσιον χαὶ ποικίλογ. ὕσσα δύνανται 
δίζαι, τόσσα λέϑοι. μέγα μὲν σϑένος ἔπλετο. ῥίξης" 

άοδ. αλλὰ λίϑου πολὺ μεῖξον" ἐπεὶ μένος ἀἄφϑιετον αἰεὶ ; 
γεινομένῳ μήτηρ καὶ ἀγήραον ἐγγυάλιξεν" 
ἢ δὲ καταϑνήσκει τὲ, μενυνϑάδιον ϑαλέϑουσα, 
καὶ τόσον αὐτῆς κᾶἄρτος, ἐφ᾽ ὅπποσον ἕμπνούς ἐστιν. 
εἰ δὲ κ᾽ ἀποπνεύση, τίς ἔτ ἐλπωρὴ παρὸ νξχρῆς; 

άϊιο. ἐν μὲν δὴ βοτάναις ῥίζας λυγρῶν τὲ χαὶ ἐσϑλῶν 
δήεις, Ἀ., τ᾿ λ. . ' ᾿ 

ρ88 ἴευσα ρθη ἸΔρ1465 ν. 402, ἱπρθηβ δὲ νᾶυϊα νἱβ 115 ποδί, Οὐδα ταᾶϊροθ ργδϑϑίδηϊ, 
ἐδάθηι ἸΔΡΙ465, δὲ τατ]ῖο τηδ]οτᾶ ; Ἰαρίἀ θτι5 πα πητιαπ τῖβ ἀθέβῖ, πϑάπθ ογθϑοῖξ τα 1 ΓΣΥ 6, 
564 μένος ἄφϑετον αἰεὶ τηλῖον (τεγγ8) ἀθάϊε, Οοπίϊα ταῦϊκ, ἡ δὲ ἐπῖπι δά Πᾶπο ν. άοὅ οοπι- 
ἸπΘ ποτ ἰα πὶ) Του πάαπιὶ οϑὲ, Ῥϑυϊ ροϑὲ ὕτανα ἔδιπρὰβ δ ταηχᾶϊι πποάο νίροῦ δὶ ᾿ποϑῖ, 
(αὐτῆς. τῆς δίζης, κάρτος ταοιιβϑίπια ΜἩιοργ ων 56) ἀπᾶτπαϊα νῖρεε δὲ νἶτοῖ: ΌΒὶ ΘΙ ΤΟ Ϊξ, 
Ὑ15 ῬΘΥΙ, σον ἷΣ 

Θαροταᾶπε ἜΥρὸ Ἰαρ᾽ ἄθ8 Βοσρθαβ νἱροτῖβ τπᾶρπίτιάϊηθ δὲ ἀϊαξαγηϊταίθ. Ῥεσρῖς ροοία δᾶ 
Δ᾽ Ίαπὶ νἰνξαϊθηι, 4τ|ὰ 1ΔΡ1468 ρτδθβδῖθπε δὲ ἀδιπάθ δὲ ,ρταθίοτθα νοτὸ 1άθιη δϑὲ ΠΌΘΟΥ ΙΒ 
Ἰαριάθπι, 4 πουράσατη. 81 ν. 4οά 1668 ῥίζας λυγρῶν τὲ καὶ ἐσϑλῶν Ἀοπ ἐο 56πδὰ ἀϊοΐαα 
βαπῖ, 4πὸ ΤΉδοροη. Ἠδ5]οα, ν. γϑδ. ῥίζαι γῆς οἴ ϑαλάσσης Ἰερτιπέατ, 564 θΟμδ6 τπᾶ]ᾶθν 1π- 
(0118. 86 ξοτίαββὶβ Ἰθπίουθ πποᾶο Ἰοοιι5 οουριτν γουθὶβ τὰ δουτρίϊδ: ᾿ 

ἐν μὲν δὴ βοτάναισεν ἔριν λυγρῶν τὲ καὶ ἐσϑλῶν 
δήεις, ἐν δὲ λέϑοις ἄτην οὐ ῥεῖά κὲν εὕροις. ἐκ δὰ ἀξ ται 

Ἦσο β86θηβδα: ἴῃ Ἰδρι αιθ8 ΠΟ ἔδ0116 τθρουῖαβ ἄτην, σοπίτα ΨψΕΙῸ ἴῃ ΒΟΥΡῚ5 οδὲ Βοποτιπι δὲ 
τη] στα πὶ σοηΐθπίῖο δἴατιθ δαπηι]αῖϊο; ἴθ ΠΟΥΡῚ5 νἱτοβ δὲ ρειπϊοϊοϑᾶθ οἵ βϑδ]ττατοβ Ἰαΐϊοπε, πὶ 
Ἰαρ: αῖθιι5. ἑαπειπιπιοο δα] αἴατθβ. Ἴρις τὰ ἀϊοϊτατ: Εν. ἕήλῳ καὶ ἔριδι; Ἰαπκῖε Ἡτοάταπ. 
1. 5. 15, ἔρον, τὴν ᾿Αἰδράστου καὶ Καδμείων πῖον ΑΔ. δὲ δάμι. Ῥιπά, ἸΝ6α. ὃ. ὃν. ἡουσῶν 
ἔρες (Πτῖρ14.) ἈΠ65. 917. ᾿“Ζτρέως Θυέστου τὲ --- ἔρον Ἐπατὶρ. ΤρΕΐσοη. ἵπὶ Τααν, ὃ15, ἔρεν 
Ζαναῶν ἨἨο]. 1148, συγγόνων ἔριν ῬμοΘΙ155. 1283, λόγων ἔρεν Βάρομ. σιά. ΑἸΐα νϑῖοὸ 
ἔοτπιᾶ δϑὶ δἵ ἀϊνθυϑβα εἰς ἔριν τινὸς, δ φυδπάὸ ἔρις ρϑηΐτνο ᾿πιποΐα σομ ΘΠΈΪΟΙ 6ΠῚ ἀδ αἰϊαθα 
το ἀθποίαϊξ ν8] δϑινα]διϊσποιι. 265) τῶν ῥείων Σούσων, Νιο. Ῥοεδῖδα νειρὶβ ἀδοθρίηβ δϑξ, 
παρὰ δὲ ῥείων (ῥέων) χϑόνα Σούσων ἀϊοεπῖϊδ. 266) εὐόφϑαλμον, Ἐπαβίατῃ. αα ται. Ρ. 1668. 
«4. Ἄσοη,. 1. 54. 4110 56πβι1, 4πᾶπι 41 τιδίϊαῖτ5 οϑῖ, μοΟ νϑύθται ροϑιυῖῖ, δασπ ξύθῳϑαλμον 
ἀϊσθη8, 401 ΘΟΌ]ΟΙπι ἀοῖθ ρυδθάϊιβ οϑοῖ. Οδοίοσυμη ροβδὲ ϑολαεζονὶ, Ῥαδδονέδ, ϑρεξξχιεγὲ, 
Τγιοαεηναπτηεῖ δἰ ταθὰ8 δὲ ϑοληιϊαϊὲέ ουτὰβ ΠΤ θχῖοῖβ δάβουιραβ: εὐκατάληχτος Ἐςαϑίδτῃ, δα Ηοπι. 
Ῥ. 1615. 1. 51. Ῥᾶτνιιβ, εὐπέραντος 1014. 1. 55. οἱ εὐπεράτωτος 1014. 1. 56, εὐχώρητος Ἐγτη. 
Μδρῃ. Ρ. 558. δα. ϑολαεζ,, εὔϑροεπτος Ἐῖγτνα. Νίαρη, Ρ.56. 567) Χαράδροι 5011}. χαράδραι, 
πατασύρουσιν, καρποὶ, ἀεί εἰσιν ἐπήτριμοι Ῥτο ἐπίτρομοι. 568) περ-- Θδϑὲ 5γ1}08 ξο]. 58 ὑ]- 
τἰπιᾶ, σικῆς 510 ᾿ποῖρ1 ξ01. ὅ0. 560) ἀνατέλει ---- μὲν εἰσὶ 510. 270) “Ζροσῶν 56110. Ζεδρω- 
σῶν γείἑωνεύειν αἸϊαιιοῖ 65 μεγαλογραφήσας 1Ιθτανῖα5 Ἔὐγανίτ. Θ1Π11}} τηοᾶο, 480 6 ποιηῖηθ 
Ἱεδοωσῶν ῬΥΐτλα 5γ11 40 γὲ ἜΧοιάϊτ, 4αση δὰ απιθοθάθηξια ὑδδυσθεασ, 1πιξίτιπι ποιηηῖβ 7Ὲ- 
γεστραΐων σαπι Ῥτοκίηιο δηιθοθθητιθειβ ψ61}}15. σΟμ] απ ροθᾶτατ. 271) Ἐλαἄδιη νουρὰ ρ]οββα 
το θ]πι α ΘΧΡΙΙσαΣ μεγαλυπλάτου, 4ιοα Τιοχῖοα Ἰσποταᾶμῖ, 552.) 80ζ. στόματά εἰσὲν, νῆσος 
ἔοτον. Παταλήνην. 255) ᾿Ωρείταὺ 515. 2574) ᾿ΑἸεραΐδαι 5ογ. Σατραΐδαι. 475) διότε ἱποῖρ. 
0]. 4ο. 276) ἡ) καλὴ πλάκα εἰ φλέβαις. τούτους, 510 Ῥαβδίηιο, ΤΙΟΠΥΒ1Ϊ θη μι γϑυθα ν. 1112 
5644. Βαᾶθο δῃηΐ: : 

- ͵ 

“ἄλλον γάρ σῃιν ὄλβον ἀκήρατον αἴα κομίξει" 
οἰ πάντη γὰρ λίϑος ἐστὴὲν ἐρυϑροῦ κουβαλίοϊο, 
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πάντη δ᾽ ἐν πέτρησιν ὑπὸ φλέβες ὠδένουσε 
χρυσείης κυανῆς τὲ καλὴν πλάκα σαπῳᾳείροιο" 

' τῆς ἀποτεμνόμενοι εἷς. ͵ ὶ 
Τιεσατι οὐπὶ ϑοαϊέσονο γάρ σφισιν ὕλβον;ξ ν΄. 1062, τὶ 116 δοάσπι πιοᾶο δπιεπάδι, οοάθκ 
Ῥᾶτὶβ. 5771 ἀοσθὲ νϑυαπὶ 6556 6118 πιιιταιο ποῖ ; ἢ ΠΟ ἸοσῸ ἔοτίαϑϑδιβ ἱάθαι σου ρτοβατγοῖ, 
ἩΪΒ1 πλτι 1]  τι5 οϑ5θὲ. ἵΝτιπο δπϊπὶ ψόγδιιβ 1ο δ ὉΠΕΪ 5. Θϑῖ. απθπὶ ΧΙ Ρροῖ. Τ)οϊηάθ'βοτὶς- 
θαι οὐ Ζαρ., Τἴανενο., Οοαά. ϑῖθρῃ., Βοά]ε). ά., Ετοι., Ῥαᾶν. “γῶ 5, ΘὈΕΙΡΒουΡγί,, 
ἹγΙοπᾶς. : ᾿ 

πάντη δ᾽ αὖ πέτρησιν ὕπο φλέβες ὠδίνουσιν 
σΟΙΠΡΤΟ απ θιι5 Ἐτιβίαίϊο, πᾶντη δὲ ὑπὸ πέτραις αἱ ᾳ. ὠ. δἴο. ἀϊοαπία, ῬΑτΤΑΡΗταβῖα δαϊίο, 
πανταχοῦ δὲ ἐπὶ ταῖς π.» 564 οοᾶ. Νίοη. ὑπὸ, εἴ αὐοίοτθ σοπιηδπέ. ἱπϑᾶ, τ πιο ὃ. υπο τ. 
π. εἴς. 477) ἅμμον εἰ λινοὺς 5ϊς.. “71}) πορᾳυρέσυσαν καὶ ἀμέϑυσον (510) ὑπηρέμα, ἸΤΟϊΟῸΥ- 

δῖτιδ αἰχῖς ν. 1129): ἀμέϑυστον ὑπηρέμα πορφυρέουσαν. 270) πὸ -- ἀδϑῖῃτξ 0]. 40, ταμοῖς 
ἱποῖρὶξ 0], 4ἀι. Απίοα ἀνδοᾶσι τλλ]6., τι βᾶθρὸ ποίαϊιμη δῖ. 280) 816 οῖτίβ Βῖο Ἰοοιιβ 56 
βαρεῖ, δθηβῖι βουνθιβιδ. ΨΟΙΡ 5 Ὑἱ1056 δουρί. 281) “οξὸς συρύμενος τὴν ᾿“ἱκεοσίνην δέχε- 
ται Ῥεδδίιηθ, πᾶπι ὁ ̓ γδάσπης τὸν ᾿“κεσίνην δέγεται τὸν λοξῶς συρόμενον. 28:2) Τι6ρ. ναυσὶν 
ὁ ᾿δάσπης. 85) δέ εἰσι. 4) τόξιλου 515. 85) δέ εἰσιν. Πευκαλέων 81.5.. 80) 
τούτους δέ εἰσι. Ὅεῖμα τοῦ «ιονύσου Ῥτῖπια ϑπε [0]. 49. 587) 7γγαρίδαι Τλῖοτγ5. Τὰ ρ 7: 
“Ὅ8) “Ἴσπανις Τλῖοπ. Ὕπανις. 289) 7Ταγίπεδα χῶραν 515. 200) τῆς γῆς τῆς Κολίδος 5οτὶθ. 

Κωλίδος. Τιορὶς τρίτων ἀρυᾷ Τοῖϊοπγϑίαπι τ, 114ὃ αἴης, 5684. ς 56απθηῖθιι5, ἱπρυ  πηΐ5 ν΄. 1190, 

εἴ ἐκ Ανίθπο οἱποθῖ ψογᾶπὶ Ἰθοϊϊ οὔ πὶ 6886 ἄχρης, οἴτ. ϑιαίπιας. ἘΣκοτοϊζαιτ, ῬΙ1α. Ῥ. σδ2. 

77 γηδάον". αα Ῥιϊδοῖαῃ. ν. 10 5. 201) πετηνοῖς 5. πετεινοῖς. ὅςτις ὑψηλὸς. εἴ τοῦτον, 516, 
φαδτηατιϑιι αἰγατηατι6 δ γῆν τοβαγθηήτιπι θὲ. 202) 80ῖ. καλοῦσιν. "στι δὲ καί τις. 505) 
Τάγην 510. 204) ἠπάτησεν Ι6ρ6 ἐπάτησεν. ΟἸΙΤΕΙ πιοπθο ἀρια Τὶ οηγ8. ν- 1197 πολυ- 
γνάμπτης ἐλίνοιο τΙΟΝ 6558 πυτιται ἄτι, ΠΘ 4116 σὰ σοά. ΝΙοπαο., ὉΡῚ ]Οοτιβ5 πιϑητι ΤΘΟΘΠΈΪΟΣΘ 
τα οοΥτθοῖτι5 οϑῖ, Ἰθρὶ Ρο556 πολυγνάμπτοιο ἐλίνου, (ἀπιτιαΐον Θπΐμ τηδττι5 δου! ρ δι πολυγνα- 
πτῆὴς ἐλ.), ἀδαὰθ οππὶ οοάϊος Εἴοπ. πολυγνάμπτου. ΘΊμη111 τποᾶο γ΄ 1119. ἐϊγναμτησι -- μα- 

κέλῃσιν ΟῚ δδὲ σοττίροπάμππι, οἰϊαπιδὶ ἐὐγνάμπτοισε οοα. ΘΈΕΙΡΆ. Ῥαιὶβ. 5725, ΡῬδ]δῖ. μιὰ- 
Ῥεδηΐ, δὲ οοά. Μίομδο. ἀγναπτῃσι Βιρειβοτῖρίο ἐὐγνάπτοισι. ΝΟΥ τπᾶρῖ8 501] οἰταπ ἀπι8 δϑὲ 1ο- 
οα5 Ἡ οοἰοά. ΟΡ. εἰ 1). ν. γοά δευιπνολόχης ἴῃ 41ὸ οπηπα5 ΠῚ βδιοαϊὶ οοάΐοθβ σοηβϑθπίπιπε, ν146 

Ῥτγδδίεθα αἱ ογα. ἴθ Ῥοοῖ. ρυ. τπῖπ. Ὑ᾿ 1. δὰ μυπο]. εὐ δά Ὑμθορηϊά. ν. 11. Ἰθεἰπάθ ἴπ 

Τῖοηγϑ. ν. α188ὃ ἦμος ὅτ᾽ Οοἀά. Βέερῃ., Βο΄]. ι. 5, Ῥεῖαν., Ῥα]αϊῖ., 80 }}6]]Θυ5ἢ.., ΝΜΙοπδο., 
Ῥατίβ. 2772, 272, ΟἸΘΙΡΒοσργέ., ῥτὸ τῆμος ὅσ. Ββοῖοθ, νι. δγεσιοῖ, δα ΑΡΟῊ. ἈΠοά. Τ.1. 
Ῥ. 849. εα. 1105. ϑολαείεον. δὰ Οταρου, Οουϊπιβίνιη Ρ. ὅ6τ5, 7ασοῦς. ΑΠΊΒοΟΙορ. Ῥαϊδεῖπ, 
Του. ΠΙ. Ρ. 915. Οὐοπῖχα ἴῃ Πδβιοαϊ Ορ. εἰ 1). ν. ά5σο Ῥχο ἤμυς δου θομπάτπι δῦ τῆμος. 
Τιοου5 1ἴὰ 56 Βαρεῖ: 

ἾΔμος δὴ λήγεν μένος ὀξέος ἠελίοιο 
415, καύματος ἰδαλέμου, μετοπωρινὸν ὀμβρήσαντος 

Ζηνὸς ἐρισϑενέος, μετὰ δὲ τρέπεται βρότεος χροὶς 
πολλὸν ἐλαφρότερος" (δὴ γὰρ τότε σείριος ἀστὴρ 
βαιὸν ὑπὲρ κεφαλῆς κηριτρεᾳ ἐων ἀνϑρώπων 
ἔρχεται ἡμάτιος, πλεῖον δέ τε νυχτὸς ἐπαυρεῖ") 

ά)ο. ἢμος ἀδηκτοτάτη πέλεται τμηϑεῖσα σιδήρῳ 
ὕλη, φύλλα δ᾽ ἔραζε χέει, πτόρϑοιό τὲ λήγει" 
τῆμος ἄρ᾽ ὑλοτομεῖν μεμνημένος ὥριον ἔργον. 
ὅλμον μὲν τριπόδην τάμνειν, ὕπερον δὲ τρίπηχυν, 

; ἀξονά ϑ᾽ ἑπταπόδην᾽ μάλα γάρ νύ τοι ἄρμενον οὕτως. 
Οὐουτῖρα: ; 
: ΚΎΜΗΝ τῆμος ἀδηχτοτάτη πέλεταν τμηϑεῖσα σιδήρῳ 

ὕλη, φύλλα δ᾽ ἔραζε χέει πτόρϑοιό τὲ λήγει. 
Τῆμος ἄρ᾽ ὑλοτομεῖν μεμνημένος ὥρια ἔργα. 



Ἂ 

Οὐυδμᾶο 50] οἴσι; ἴμηο ΔυθΟτ68 τϊηῖπηθ. ΨΟΡαΐθτι5 ΟΡΏΟΧίΔ6 δυηῖ, Ταπο ἐρέδιγ οδδᾶδϑβ. 
Ἴῆμος τοοιϊδεῖπιθ 7ᾶμη οομ]θοογαῖ Οιῖεέ., σου βυχιδιῖ οοάά. Αμρτοϑβ, 5. 4ά. 5.6, Μαά. 4. 5. 

(απιλᾳι155.) 6. 7. 8, γαιΐοαπ, 2. δ. 6. 7. ὃ. 9. 1Ὁ90.. 12, γίμπάοροι. φιϑῶς 7: Ἀρυὰ 2, αγπέκοπ, 
Ὅ 4]. οὔπι ρ]055. τύὐτὲ» “Ζομδταϑ Τιεχ. Ρ. 45, ῬατΙ 5. αρυὰ Οαϊεξονά., οἱ Ὑιτοπῖρετρ., 4ποπι 

Ρυΐπ5. οοπία]1; ὥρια ἔργα ΒαΡεπὶ ΟΔ]., Ὑ085. 1.» ψιτοΏΡ. ᾽ Ῥτοραπίθ δολαθίονο. ἴπ 1πάϊο. 
Ροοῖ. βμοπι. Βυιωιςοῖ. Ρ. 5864. Τρεμΐᾳαθ βουίθαιηι ἴῃ βϑααθπιθιιβ; ἄξονα δ᾽ ἑπταπύδην οοπ- 

βοπειεηῖβ ορᾶ. Ῥδ118. “ 

Ιῃ ΤΟΙοπΥσ1:1 νοῦϑα τοϑίδξ δπιοη δῃάτπι ἀτίμησαννγ 4ποᾶ πυπιοτοβ Ἰαθάϊς, ϑουίρθης- 

ἄστη οβὲ 6 οοᾶ, ΟἸΕΙΡ μου»... 80 6] Ευ5}..) Ῥαϊαῖ., οοάά, δέθρμδη. ἀτίτησαν ; σομβθητιθητ- 

νὰ Μἴζ., τγδῖμ., δϑομηρίάρνο τὰ Τι6κ. στ. 205) ὑψηλότατοί εἰσιν, Ῥλιρηγ5: ὑπέρτατοι ν. 

1106 Ἡ. 6. προφερέστατοι; 5011, μυρίοι. 206) ἐποίησεν τὰ --- βαϑέαν 510. 307) διετεχμὴ- 
ραντο, 5688 ἀθ τιπὸ δθυύμπι0 οδῖ. 2308) μαύρη, ποῖε5 Πᾶπο ξοτυηᾶπι, 4πᾶ πίρταμι ἰηάῖοας Νὶ- 
σοΡμοττιβ. ἐπ᾿ ἀμφοτερίζουσα 510 56] αποῖδ ἃ ργατιο Ἰυπροπάα βιιπί|, Εδάοπι ταϊίομϑ 1π Ὁ]6- 

τίσις οοὐᾷ. Ηεβιοάὶ ν. ἀρ Ορ, 6ἐὲ Ὁ). Ἰορίτασ ἐπ᾽ ἀλέα. λέσχην, 564 τοοεδβίπι θάϊειν, ἐπα-- 

λέα. [τὰ Ῥυΐπιιβ Ο τοῦδ, (ὐαγυέογαιδ κα δαΐλψαο οοᾶϊοα ἀθά!ϊ, 5ἷο Ἰθρίξυν τὰ 7085. 1, Ῥασ, 884 
Ἐαβέατι. δα Τοαι. Ρ. 1δέ0ο. ]. ὅ. 64. Βισπι.: 

πὰρ δ᾽ ἴϑι χάλκεὸν τε ϑώκπον καὶ ἐπ᾽ ἀλέᾳ λέσχην 
Βευιωνοξζέμς τοῖαπα ἢ ]πὰπὶ Ἡ Θϑιοάιϊ Ἰοσιτι 510 δαϊάϊ; 

πὰρ δ᾽ ἴϑι χαλκεῖον ϑῶκον, καὶ ἐπαλέα λέσχην, 
ὥρη χειμερίη, ὁπότε κρύος ἀνέρας εἶργον 
ἰσχάνει" ἔνϑα κ᾽ ἄοκνος ἀνὴρ μέγα οἶκον ὀφέλλοι" εἴο, 

Αά Ἰὰπο Ἰοσιπὶ ϑολαθἤογιιδ.: 2. ΝΠ ττι8 ΡΙΘΟΠ βπιῖιδ; πᾶ Υἱκ ἀ1085. 416 ΤΟΙ 86 αἸΠοταπξ 
εἴργειν οἱ ἐσχάνειν. Ἄυτϑβι5 ἀοβιἀθτδξιιν Βομηλεῖντιϑ ΤΟΙ, 4πᾶπι π6 ἴδοϊαπὲ Πουμϊῃ 68 ἔτγιραιβ 

πηροᾶϊτ, Οποπιοᾶο Ὁ}1}1 Ο]1πὶ 8018 πίθη τὶ Ἐτμῖοα Ῥοῦβι δὰ ἔξργα Ἡδβιοαι Ἰαρεπάδ νἱ- 
ϑιτῃ δϑὲ σουσΙ σοι πηι 6588) δοάδηι πο 60 ἀπάτσι οοττοχοταῖ Οτζθέμδ, ἔργων ἰσχάνει: 1446 
ἴῃ ΠΡτὶβ ἃ 86 (οίΐδηι Ζαησῖο) γοροσίθιθη παρΡοῚ δἀ141ι Οαἱοβογαίω5.. 5. 7, αππέι8 ἔργον Ἰερῖ 

τοβίαΐιτ ἴῃ οοα, Αιρτοϑβ. ά, ν᾽ αΐῖσᾶπ, ὁ. 6. σ, ἐέργον ἴπι οοᾶ. Απιρτοβ. ὁ, γαῖϊϊο. 1; 56 δο- 
ἄεπι ἐεϑῖθ σϑοθῃΐίου τηᾶπιϑ πὶ οο. ψΠάοθοι. 4. οἱ ΝΙβάϊο. ὁ ἔργον Ῥετροταπι σοτσαχῖξ, ἔρ- 
γων φυοά δπῖδα δάξαοταῖ τηπΐδπβ,, οἱ 1 Μαάϊο. 6. Ῥτὸ ἐέργον. φιοά παπο Ἰδριξασ,, Ο]1πὶ ἔρ-- 
γων δοτιρίατη ογταῖ ; ἔργων τοροτῖτας 1η Νάτο. γ. σ᾽ αὐἱδγογα. ἔργων 6 οοἄ. 64]. Ῥατῖδ. οἱ Ἐππ- " 
βἴδτῃ. δά. Ηοπι. Ρ. 1117. 5. 1128. 11η, 50, φα ἀναπαύει ἔργων ἀνϑρώπους Βαθεῖ. Αἀ4ε Ῥτο- 
οἴππι δᾷ ἢ. ν. δ] 4αι οοὐά. ΠαΡΘηξ εἶργον. Πογπιατγισεα 46 ἴοο Ἰοοο ἀϊκχιξ δ γροτο ΝΣ 
916 854.: »»[1ὰ γθτὸ αθίαιιθ, ἈΡῚ σοιηπηθπι8 βϑμίθηϊῖα δα]ϊοξίιν, ᾿πάϊοδίϊνο ΟΡ οβῖ, αἰ ἴῃ 
ϑοιῖο Ηοτοι]ῖδ ν. ὅ06. 46 οἱοαάα: 

καί τὲ πανημέριός τὲ καὶ ἠῷος χέεν αὐδὴν 
ἔδει ἐν αἰνοτάτῳ, ὅτε τὲ χρόα Σείριος ἄξει. 

Νοπ δπῖμη, ὉΔῚ Θισῖτι8 οαΐθηι ὌΤΘΙΘ ΟΟΘΡΟΥΙΐ, ΘΆΠΟΙΘ ἀ1οϊξ οἰσαάδπ), 564 5ΌΠΊΠΙΟ ἱπὶ ΟΔ]ΟΤδ, 
4.0 τθμροχο βο]θᾶϊ ὌΧΘΙΘ Βῖτιθβ,. ἘΠ υβά6πὶ παρά δϑῖ τὰ Ο. εὐ Ὁ. Ἡβδϑιοάϊ νυ. 4ρά. 

ὥρῃ χειμερίῃ, ὅποτε κρύος ἀνέρας εἶργον 
ἐσχάνειν 

ὍΣ 4αδηηνὶθ Παϊάσπι οοἄϊοο5 ἐσχάνῃ Ῥταθθαμί, ἴαπιοπ ᾿παϊοδίλντβ ρυδοβδίδε, ΕΠ ν, δ24, 
ἤματο χειμερίῳ ὅτ᾽ ἀνάστεος ὃν πόδα τένδει.““ 

᾿Ισχάνει ΔύαΡτοϑβ. 2. 4. 5, ΜΙεάϊο, 4. 5. 6, γ, γαϊΐοαῃ. 1. 2. 5. 6. γ. 9. 10. 19, ιπά. 4, 6Δ]., 
Ῥατ β. οἱ οοά. Βγιηοῖ,., Ὑλζεθ., δἄϊι. Α14., Ταϊπο., Π οἴη. οἷς. ᾿7σχανὴ ΑἸῦτοβ. 1. 5, Μ- 
ἄϊο. 1. 2. ὅ. ὃ. 9, γ᾽ ἴλοδπ. ὅ. 4. ὃ. χατ. 15. τά, πάοροῃ. 2. 5. 5. 6. γσ, Ε]οΥ. 2, ἀρυᾷ Ζαπα. 
8. θο, 609, 751, 800. Ἀδρ. ἀρὰ Ποδέτιδ., Ρ]1085. ᾿πξου]. ἀρ Ζὅδη., Απραβῖ., Αοδά,, 82» 
πᾶῖου. Ῥοτιτο ὀφέλλεν Βαθθας ΑἸαῦτοβ. 1. 2. ὅ. 4. δ, ΝΙεάϊςο. 1. 4. 5. 6. γ. 9. γαΐτοδπ. 2. ὅ. 
θ. 7. 9.10, 15 οἴσ,; ὀφέλλον ΒγΆπΟΙ, 6 σοπ͵εοῖυτα. Ὀᾳέλλη Ἰερίταν ἴπ ΙΘαϊο. 5. 8. 8. γι, 
χ. ὅ. 4. 8. 11. τῦ. τά, γιπάοροπ. 2. 5. 5. 6. γ, Οοἱβ]η., ΕἾοσ, ὦ, οοᾶ, Αρδαάοπι. οἵ ϑοηδΐου. 
(φυοά 2 Μοο8γ6)0 Ἀδυὰ σορπίταιη ἔι1556 νἀθίαστ)η. (οπἢιπιαὶ ἹΝ ΟΒοΠ ΟΡ ΟΙτ5 πᾶ πο ἸδοῖΣ παι 
αὔξη ΘΧΡΙϊοδηρ; ἰάφχα δῖμα ἀυθ1ο ἴῃ Ὑχζοῖχζα δὰ ἢ}.1., δὶ ἄπο αὔξει Ἰερίταγ, τοϑυλταθη ἄμμι 68» 



απ αιϊάδηι, δἰ Ἰδρίτητιβ εἶργον ἐσχάνεν οἴ οὐπὶ βγμησξίο 6 σοπ]θοῦιτα 50} 1} 1η}τ|5 
ὀᾳφέλλου, φιοα Οαἱεἤογάμος ἔσοϊτ; ταῖΐο Ἰοοὶ 1 σομϑί τα], τι Θὰ 511}1}15 βαῖ 1οο. 489, 
ἥμος κόχπυξ κοκκυζει -τ- τέρπει ταῖσι δ. δε ἀνόστεος ὃν πόδα τένδει,) 579. 

' ὥρη ἐν ἀμήτου, ὅτε τ᾽ ἠέλιος χρῦα κάρφει. 
101 48 τῷ οϑυΐα, βϑῖὶ 8011, υᾶθ. 1110 ἐθμροῖο [πὶ δϑὲ, ΠΟῺ ἱποῖρὶξ 68565, 56 ΥΠ|0 δϑΐ. [ἴπ 
6] αϑιποϊ δυΐθι 5 πθη 115. ΘΟΠΙ Πα ΠΡ 5 δἔ ΡΘΏΘΓΑ]1θ 5 σσυξιϑατιθ ᾿ηαϊοαῖίντϑ πιοᾶτι5 π 6 668- 
βᾶτίο δίίοββδε ἄθρεῖ. Ῥουνονεῖβϑβοὶ δηΐμπὶ ροδϑῖα ταὶ ΟΠ Θὰ [ΘΠ ΡΟΙΙΒ., 81 οομπ)πηοινιμι ΡΟ ϑ8118- 
56ῖ, {τι 501 ἰζαπτιανῖῖ, ῬΟΙΥΡΙ5 διτόβουῖ, δἴο, Οὐοπ͵ίαυποξιγο Ἰοοὰβ Θδ56ῖ, 81 ἀϊόθια νὸ- 
}ϊδθδὲ, οἶτοαῦ τηθάϊιπι ἀἴθια,, ὅτε ἠέλιος κάρφη, 588 νϑβρεζᾶηι, 4 αϑηο οἸιοτι]τι8. οπΟΌ] τ 
κοκχύζη» ᾿ποθροῦῖς σποι]ᾶτο; τπἰὶ δάδ. ὁπόταν κρύος ἔλϑη ἔτιρι5 δἀάνγεπουῖϊῖ, ἱποθρενῖῦ δά- 
6886. 8684 σαυμῃ ἴῃ 1}115 ἸΟοΙ5 ἦθ τῷ οοσῖα, 4π|86 οδιΐο δὲ διδϊζιιξο. ᾿θπηρουθ' αιιοξδηνηῖβ δ 65, 
σοριτσίαν; ἀ6 τὸ, 4πᾶ6 1110 ταπιροτὰ 7ᾶπὶ δϑῦ δὲ 6556 ραῦρίϊ, σομ)αποῦϊψιβ ΠΏ]110 πιοάο Ῥοῖ- 
εοὶ σϑοῖρι, Οὐἱὰ ἴῃ τὸ ορίϊμηϊ δὲ Ῥυδαϑεδπεβϑι μι σοά!οθ5 Ἠβίοάϊ οοηβθηϊίπηῖ. ρου 1ρ1- 
τὰν Ἰοσο ἰζᾷ βουϊρίο ἐσχάνες οἴο., βϑηϑβῖι8 θβδϑϑῖ;: φυδδίου: λέσχην ΠΎΡΘΥΤΟ ἔθη ΡΟ 6, 4τιᾶπ ὁ 
ἔγῖσυιθ ΘΟ ΒΊ 6.5 ἀθεϊη θὲ μοπιΐη 68, φαθηιδαάμηο τι 1110 Ἐθροτο ἢὲ βοϊθένα ἤθυϊ; ἴππο, αι 
βοάμ]ιβ δῦ, 15 τϑπὶ δι} ] θη, 1τὰ ὉΡΙΠΟΥ, διιρογθ ροβϑδϑῖ, ϑεά φυθπηι ΡγῸ εἶργον 5οΥ1 6 ῃ- 
ἄτππὶ 6586 ἔργων δαρτα ἀδηλοηβίγδξαμη 511, ἐσχαάνευ ΠΟ Ῥοϊοϑὲ δι] 8 Ἰοστπι Βα θοτα, "Κργὰ 
δαΐηι ϑπηΐ Πασοίϊα τὰιτ6 Ροειβοίοπάα, Ορϑτὰ σγυβίϊοα, 404 ἑαπέο πιϑρ18 Ραΐθε, δὲ ἑαπΐο χη]-ς 
τῖι8 Ἰοηρα ἀϊβϑουίαϊίοπθ ἱπάϊρθε, απᾶπίο βαθρῖτι Ροθία Π9Ὸ βθῆϑιι ροϑιῖ, Οποϑὶ ἔργων 
ἰσχάνει Ἰαρατθ γο]ἑποιι8 ἔρϑυα Ἐοοίοάτπι. ΒΑ ΟΓΟπυῖι8. δ ϑυϑᾶτλιπι: θἔθηΐην πὸπ Ῥ6Ὶ ἰοΐαπι 
ὥραν χειμερέαν ξεῖρι5 τὰ 6Θδὲ δοπιρᾶταξτιπι, τιξ τ ϑέϊοιιβ τιι8 1.6 δὲ 486 πθοθββᾶσίο ἀθρθῖ ποθὴ 
Ῥοβδῖὲ 101 βθγῆοθσθ 1Ρ56 ὉΠῸΠΙ τ ΘΏ86 1 «“ηναιῶνα ΘΧιηῦ, Ὥθ4πι6 ἤππο αυϊάδιη ἴα, τξ 
Ρίαμα ἔαριοπᾶα 6586 ἀοοθαὶ οροζᾶ σαὶ Ῥθυβοϊθη δ. Οὐαπαηθαι δηΐηι Οβίθηαϊς, δὲ ψᾶτῖο 
παπᾶ ρὶπαμ οὐ παπηθηΐο οἱ ἀἸδίιποῖθ. ἀἰβθυίιβαιθ γουθῖ8, Πὰπο 6556 Ῥϑι  ]οἱοϑιιμι, δὲ γιΐᾶυὶ ἄ6- 
Βοχθ. ἀθοϊαταῖ; δπιθὴ ἰϊδάθηιν ταῖλοηῖθι8 ποο ζαπίππι ἀθιηοηδίταϊ,, δαπὶ, 4πἰὶ ὨΘ4τ6. νΕ}1} 
6416 Ροβϑῖῦ ἀόπη τπᾶη τ, ααθπιδ πιο ππι [6 Π61186 Ῥι161188 ,. ἐορτμηθπῖθ δὲ γϑϑίϊοιιθ ναυιῖφ 
δοΥριιβ πυαηΐτο ἄθροτα δὲ ἀπίθααδηι ΒουΘα5 ἔατοσΘ ἱποϊριαΐ, Ῥουξθοῖο ορϑῖθ ἀοπιυμι τϑάϊτγα. 

- Οὐδπα ΟἹ» οατίδαπι ρυξο Ἡδϑιοάυχη ν, 4075 8544. πᾶθο ἔετβ ἀθοϊαγαιθ ψοἱτιῖβδθ: ρυδϑίοσθδβ οἱ - 
οἴηᾶτα δουϑυϊδιῃ δἰ ταρθυηδαν σΔ]Θξαοίδιη , ἘΠῚ ἀ651465 Οί1οβ6 σομβαΡΌ]Ασ. βο]θηΐ Ἀγ θθσηο 
ΓΟ ΡΟΥΘ, 4πᾶπάᾶο. ἔτιριιδ. [8]6 6886 Θὐθρυῖξ, τι ΒοΙηῖη65 Δ Ορϑυῖθτβ τασὶ Ῥουἤοι δ α15 ἀθεϊ- 
πιθαῦ; Τὰ 1ρτξυν ἔδπιρτιβ ἐθεϊτιβ ὨγΘΠ15 τρί οὶτ 7: 4τιο0 ἔδυ βου18 νὶβ δάθο' ἀοογουλξ, αὖ Βομμῖ- 
1165 ἀοπιΐ οομιροαῖ, πθατ6 5ἰηβῖ τι8 το. Ῥεγρίῦ: 

ἢ ἤὰ ᾧ ἔνϑα. κ' ἄοκνος. ἀνὴρ. μέγα οἶκον ὑφ ἔλλῃ. ἘΝ 
51. ἀϊκίββδοει ἔγϑα ὀφέλλη ποτὶ. οό8θὲ νόγα 6ἦτι5. ϑα μέθη τα :᾿ πϑηῖ ἔπ. Ομ ο8, ἀύχνους Τὸ νοΙᾶ 6Γ 
οοτιϊβϑίταθ, ποιηΐπα εχοορέο, εἰπκιβϑϑί 5686 ΘΟ, ἔρυτο δή γθπὶ ἀοπιοβῦϊσδηι, δια ΠΟδη δια. 
«δῖ ἔνϑα κ' ἀφέλλον δον ρδιββθῖ, τϑπὶ θχρυθββίϑϑεῖ, 40.806 βοτῖδββϑὶβ ἤθιυϊ ροϑϑδθξ, ποῖ σγᾶη8, 
αἰΐττιτ τα νότα ππαύάδιη.,. ααϊοῦπ 6 ἄοκνος 511, 1ἴὰ ἃρ6 18 γδὶὶξ ἀπὲ ἀραῖ, δὴ βθοιῖιβ παῖ, εἱ 
Βυῖς, 4φι8ε ἴπ δῃΐμπηο ἱρ51}8 ροβῖδθ δήμιο Ἰδθῖ, ορίῃϊοιὶ βἰνϑ βθηϊζομίῖ86, δ] ηυλά ἰπ τθστι 
παῖατα τοϑδρομπᾶραι, Τιμο ἔνϑα κ᾽ ὀφέλλου 4881 Δα αἸταπηθητ ἰμ θέαν ροβίτυπ, οὐἤτι8 νϑειίδς 
τοι Ῥοδέδ ἰαπηπᾶτη ᾿ΠοοΙρΡ  τίδπι ἴῃ τη 6410 το] ατιθτ8 γ 6110 δά 4116 ὑταηϑίτιτι Ῥᾶχᾶη8,.. ΠῈ]- 
Ἰαπὶ μαρογεὶ νἱπὶ ἴῃ απίμιο Ῥευβᾶθ ϑιιθμάδπάο, ϑχοϊζαμαο. 864 βογίρϑιε ἔγϑα κ᾽ ὀφέλλῃ; 
πο φαρδιπαἀηηοάιτιπι ρίρτὶ ἔλοουα 50] 6 πη, ἴῃ ΤἈΡΘΓΩἃ ΘΟΙμμοτᾶτὶ δὲ ΘΟ]]Θ 4 118 ἀϊθηι Ρ65ϑ5:ιπι- 
ἄατρ 60 ᾿γοπιῖβ ᾿δρΟτΘ,, 4π|0 ἔγιρτιβ Δ46Ὸ ρυᾶνθ. Πϑυύὶ ὉσΘΡου 5. ξαοΐαπι ἔαθυῖε, αὐ (ἀοπι 
ΦΟΒΊΡ61η5) πουιληλθα8 ΠῚ ΔΠΊΡ]11|5, ΡΘΥπηιεῖαῖ, πὶ σττι8 Θχθαπΐ οἱ τα βίῖοἱ8 ἸΔΡοσῖθυ.5 ρουἤοῖθη- 
415 ορϑύᾶπι ἀδπὶ; 410 ᾿ξεῃιρουῖθ ΨΙΙ ΠΏΡΊΡΟΥ οἵ δα τϑὴὶ αἰζθηΐξιιβ (ἀοηι1) ταπὶ ἀομιθβεϊ απ, 
᾿(ἀπβιχιιπιθπῖα τιιβεϊοα δὲ ἀοπιθβίϊοα εἴ 4πδθοῦηαιθ γοοα οἶκος ἱπάἀϊοαπίιτ) ουγαπάδη) 6586, 
ΟΡίποιῖ, σαμϑαθυῖῖ. ϑοιλρβὶ ρίζαν ἴῃ δαἀλιίοηες. ' 

- ", ͵ “Ὁ δ᾽ «αὶ , . 
παρ δ᾽ ἴϑι χαλκείον ϑώῶχον καὶ ἐπαλέα λέσχην, 
ὠφῃ, χειμερίῃ» ὁποὸτε κρυὸος ἀνέρας ἔργων 

ΠΥ" ἰσχανῃ ἕνϑα κ' ἄοκνος ἀνὴρ (μέγα οἶκον ὀφελλῃ" , 
Ῥιδθῖοσβα ἑδοῖϊε ἱπητὶλὶ ροθία, αυϊὰ ῬοΙβαο ἔδοϊοπάυχη 51ῖ, οἶκον 60 ἴξιηροτε ουσαα οοτάϊη]υθ 
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ΠΕΕΘΠΡΊΣ άο ἰρενν...::. 

ε5586 ἀόθογο, ποὴ τοοῖ ἄρθτθ, απλ β8θοιβ δίαξιαϊ, ἴω 4πᾶ Πιαΐτι8 Ἰοοῖ Ἰδοιϊίοπο πο πιοάο 
οοὐδειτυρηάα βρθυᾶρᾶηι ἔοτθ, τὶ “ον πυαγνέοιν τὰν Θαλᾶτι ΟΟΠΒΘμ ἸΘμΐθιη, πθατιδ {ς[6111Ὸ 5088. 
Οαοίονυμη ΒΟΓΙΡ5ὶ ἀμήτου 1ῃ ψευϑὰ 575, 4ΈΘ 1 ῬΆΏ]1οῸ 5. τα ΟΟΠΙΙΠΘΙΗΟΤΑΥῚ, [τα] 781 Οἰεβεί.; 

Οὐαί, »»906. Θα], ἀμήτου -- τεοῖς, 51 νειἃ ΠΟ Ε1Ὲ ἘΎγιμο!. Μ. Ρ. 5.10 “διαφέρει δὲ ἄμητος 

καὶ ἀμητός. "μητος γὼρ ὁ καιρὸς τοῦ θέρους" ὁμητὸς δὲ ὁ βνφισμαῦ: οἱονεὶ αὐτὸς ὁ ανώβενὸξ 
καρπός." ) 

1)6 τονώσεως ταῖϊοῃθ ἀἰβϑθητπιης Βεδονμανον νϑΐογαβϑ,. υογαηι ρταθοδρία βαθρεπαν- 
ἸἸΟΤῸ ἀιβογορατ ἤδπὶ 1101 ἀοοαίΐτητιβ. 866 ἔδιηθα ἀπ ἀι 6 η61 διιπῖ, πἰβὶ ν6]15 τοΐδπι ἤᾶπο ΤΟ ΠῚ 
δὲ Οπιη68. δ] πδάθπι πιοάΐ απδθβίϊοποβ οὐπὶ ΝΙΟΘΟΒΟΡΆ]Ο τ Ἠδ5. Ο.6ἐὲ 19. ν. 588. τίάοτο, 
4αϊρὈε 4αὶ Ῥᾶτιι πὶ ΟαΣ 1 Οϑ118 ἄς γειὰ δορθηξιιβ τατῖοτθ ἀϊοαῖ: ἀμητός: ὁ καιρὸς ὅτε ἀμῶσιν, ὃ 
καρπὸς ὁ ἀμώμενος, καὶ ἡ ἐνέργεια ἤγουν αὐτὸ τὸ ἀμᾶνι» ὙΙ 
: Εν Ὀ]ορῖσο Νίαρῃο εἀνδιϑδαΐῃν 1θῦγιμο]. ΘΟυάδίδη. Ῥ. 44,1, 92. 544- ΩΝ Ῥτῖπν 
οἰ ρὶ5. 416 ὨΠΏΟ τγρῖβ ΘΟΆΒΟΥ ἰρῖτατ; νι ΘΠΙΠῚ Ιερι: : ᾿“ίμητος αὐτὸς ὃ ϑερισμός οἱονεὶ ὃ καρ- 

πὸς ὃ ἀμώμενος. ᾿“μητὸς γὰρ ὁ καιρὸς τοῦ θέρους. Ἰθεγιμοίορ. Βόιοι. δρυὰ Μβαφέ. Θίερου. 
οο ἜΡΩΣ εἀ. δολαείη. Ρ- σοῦ: μητος προπαροξ υτόνως μὲν ὃ ἀμώμενος καὶ ϑεριζόμενος 
καρπὸς τοῦ σίτου. ἀμητὸς δὲ ὀξυτόνως ὁ καιρὸς τοῦ ϑέρους. Απηπιο ἐπι εα. 2αϊοεξεη. 

ρί: ᾿μητος -- προπαροξυτόνως σημαίνει αὐτὰ τὰ ϑερίσματα τοῦτ᾽ ἔστι τὸν καρπόν" ὀξυτότ 
νως δὲι ὃ καιρὸς τοῦ ϑερισμοῦ, ὥςπερ καὶ ὁ τρυγητὸς ὃ καιρὸς τοῦ τρυγᾶν: Αρυᾶ, Τχοίζανα δα 
Ἡβιοίι Θμξι Ὠ::5 δ. ἀμητὸς καὶ ϑεριτὸς οἱ καιροί, ἄμητος δὲ καὶ ϑέριτος τὰ ϑεριζῶμενα καὶ 
ἀροτριώμενα » Ῥτὸ ϑερίτος 1π πΐἴτθατιθ 1000 80 Ὑ06 ϑέρεστος εἰ ϑεριστός: ϑέριστος. Τιοχῖοῖβ 

ἱρποῖαπι. Τάδι τὰ οδάϊτ. Βδ4511., πηᾶθ᾿ 1π εϊπϑέαπ. νϑπῖξ, δα Η65. ν. 588. ἀϊοῖε: ὕω μήτθῷν 
ασπορητός. (ΤΠ οπῖσα ΠΟῺ Μιαβηι ἐστὲν δ σπόρος" ὀξυτόνως. δὲ τοὺς χρόνους" διαγράφει. Ἤσργοιι. 

μ;" τος τῆς μὲν πρώτης ὀξυνομένης αὐτὰ τὰ τεϑερισμένα" τῆς δὲ τελευταίας, ὃ καιρὸς τῆς συγκο-- 
᾿μιδῆς τῶν καρπῶν. ὅ6Π0!. τη Ϊ. δὰ Π. φοροῦν προπαροξυτόνως μὲν ὁ ἀμώμενος καὶ ϑεριζόμε:- 
νος παρτι ὃς τοῦ σίτου. ἀμητὸς δὲ ὀξυτόνως ὃ καιρὸς τοῦ ϑέρους. ϑέορ7ι. οἱ “.αδὸ. Ο]οββασν. τρυ-- 

γητὸς ψιπάοπῖα, δά. ϑέερῖ, "Ὁ. θάο, 1, αὖ. Ῥ- 190, ἈῸΡΘσυπηδθ δἄϊι.. ΚΗ ἀρ κα μία Ὥς 
ῬμΒανουιῖπο ἱπξνα βοῖπο ΕἸ 1 

ῬΙάπα σοπίταγϊα νοτο ἀοοσδθηξ 8111 ἘΨΕΙΡΩΜΕΥ 41 οὑπὶ Ἐεϊ αιοϊοιροὗ ἡδαρνα δαοῖοτα 
ἐοπδδῃτ πη, συ] βοπεθηζίαιπ. ΒΈΡΓΙΤΑ Δάβοσί ρβίμειιβ, ϑεηῖ φαϊάθπι Βι: Ζοπαταϑ ὙΠ 6 Χ. 
Του. 1. φ τά2. ἔμητος καιρὸς ϑερισμοῦ, ἢ ἡ ϑερισϑεῖσα χωρα" ἄμητος δὲ τὸ ἔργον τοῦ ὃὲ- 
φισμοῦ." Τοπχῖο. τιοῦοτ. ΒορΒϑβῖ. ἴῃ βοζζοῦὲ Απεοάοῖ. Ου; πὶ 585." 22.-- "4. ᾿“μητὸς 
αὐτὰ τὰ τεϑερισμένα ὀξυτόνως" προπαροξυτόνως δὲ ΕΚ καιρὸς τοῦ ϑερισμοῦ, ὡς καὶ τρύγητος ὃ 
καιρὸς τοῦ τρυγᾶν. Ἐαβίατῃ. δὰ Ἡόοιι. 1}. 177). 22 Ὧν Ρ- 1ιδ1.: ; 30 --- 55, 5ὃ 544. οα. Ἀσηι. 
““μητός μὲν ὺὑ "καιρὸς τοῦ ἀμᾶν, ἀμηγεὺς δὲ ὀξυτόνως αὐτὴ ἡ τοῦ ̓“ἀμᾶν ἐνέργεια καὶ ὁ τεϑερισμέ- 
ψὸς κἀρπός. εἰ μὲν ἄκητος προπαροξυτόνως γράψομεν, λέγουν ἄν ὃ ̓ Οδυσσεις, ὃ ὅτι τροπῆς- γενομέ- 
γης (τοῦτο γὰρ ἡ κλίσις τῶν ταλαντῶν δηλοῖ} πολλὴ μὲν πεσεῖται καλάμη ὅ ἐστι σώματα. ἄμης 
τὸς δὲ ὃ ἐστὺ καιρὸς τοῦ ̓ ἀμᾶν καὶ διώκειν. καὶ “ἀναιρεῖν ὀλίγος ἕσταυ. -- Καὶ οὕτω μὲν ἐὰν ὃ ἄμη- 
τος προπαροξύνηται. ἐὰν δὲ ὃ ἀμητὸς ὀξυτόνως γράφηται καὶ δηλοῖ τὸν ϑερισμὸν οἷς: Τάφπι 
φ. 1625. 1. δι. ἐνεεῦϑεν καὶ ὁ τῶν σπορίμων ἄμητος, συναγωγή τις διὰ χειρῶν. καὶ αὐτὸς ὦν. 
ΠΟΙ: ΄. ρα Ζ ἐἐϊο 0). μητος δὲ ὁ καιρὸς τοῦ ἀμιᾶν προπαροξυτόνως εἷς; καὶ παρ᾽ ΖΙσιύ-- 
'δῳ (ν: 588.) ἄρχεσϑ' ἀμή τοιο (ἱο, ΒΟΥ}. ἐραρϑὴ ὀξύνεται αὐτὸς ὃ καρπός.᾿ Ἀπυά, 'ϑ0Βο]. 
Ὑά θαι: ἀξητὸς ὃ καρπύς. ἄῤβητος ἐπὶ τοῦ ϑεῤρισμοῦ (ἄς ϑοῖΐοπθ, τοῦ ϑερίζειν) τος καὶ τοῦ 
χροῦνου;" ᾿καϑ' ὃν αἀμῶσε, - μεἠπὸτὲ δὲ ὃ ἀμῆτος οὐ τὴν ἐπικαρπίὰν ν»' ἀλλὰ τὸν χρόνον τῆς ἐνὲρ- 

“γΊεΐας' 'δήλοϊ. ἩΟΒγ ΟΝ 5 Δ] ἐτῖπι βϑαθυταβ, 4 δι Ιοοο ΒΌΡΤα ὉΟΠΙΠΙΘΙΠΟΥΆΙΟ : ἄμητος ὃ καιρὸς 
τοῦ ϑερισμοῦ" ἀμητὸς ὃ "“ϑερισμῦς. ϑυϊάαδ: ᾿“μητὸς --- αὐτὰ τὰ τεϑερισμένα ὀξυτόνως, οἷον ὃ 

στάχυς, καὶ τρυγητὸς βότρυς, ὃ τρυγώμενος. προτταθοξυτόνως δὲο ἄμητος δ καιρὸς" τοῦ ϑέρους ἐν ᾧ 
δεῖ ἀμᾶν ̓  ὡς καὶ τρύγητος " “καιρὸς τοῦ ) τρυγᾶν. Τάδηι 5. ν΄. Τρύγητος. τοῦ. ὃ καιρὸς. ἐν ᾧ δεῖ 
τρυγᾶν καὶ ἄμητος ὁ καιρὸς ἐν ᾧ δεῖ ἀριᾶν» Καὶ ϑερίζειν προπαροξυτύνως: "τρυγητὸς δὲ ὁ τρυγώμε-- 
γος βότρυς καὶ ἀμητὸὺς ὃ ϑεριζομένος. οἷον" ἀμτὸς ὀτάχυς ὀξυτόνως. ᾿Χαὶ ἔμετος καὶ ἐμετὸς 

αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. ΠΣ ΤῊ τοτῖιο Ἰοσὺ: οὐἰμη δ ϑερισμός (. 8. τὰ" τεϑερισμένα)" ἄμητος, ὁ 
'χαϊρός. «Αἱδορεξ αἃ Ἀν. 1. Ογεῖης 1ὃκ: Νῖ5. ΌΟ55.. σοπϑοηεῖτα ἀϊολε. } 
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ΝΝοβοῖο ἀπᾶο 77. ϑιορλαζϊεις τὰ ὙΠΗ65. στ. Τόπι: ΠΠ. Ρ. 1679. ἀϊκότιε, δυϊάαπι οἐ Τλι- 
βία ῖτιπι αἰν  βαπι 80 ΓΘ ΠΏ Ια πὶ 566 11, αττιπὶ 1ἱ 1 τὸ Ρυ]ηιδτία σοηδοηίίαηϊ, ἴΡ56 γοτο ϑέορλ. 
ΤῊ. ΟΥ. Ὑ. 1. Ρ. 885, δδηβθὲ ἀἄμηξον δἰρι σατο τπλ6586πὶ,) ΟΟ]]Θοἰ Ομ θῖη ξγπριπτ, πιθῖθη ϊ 
δοϊΐουιθηι, οομῖτα ομητον πλδ5515 [6 ΠΙΡ 5, ἔθπιριιβ ΤΟΟΟ ΑΙ] Οἢ15 ἔγαραπι; 564 Του. 17]. 
Ῥ- τθτ9. ἀφοϊαταξ ἀἰβουι πη πΠῈ 1111 οχ ἀἰνουδίξαϊο ἀσοθηξαβ ρϑζιζο ποῃ πια]ζιιπ ἤάοὶ ξοτίαβϑθο 
τειθαθη ἀπ 6556. ΗΟ Τπάϊοίαπι 58 {15 ΤΠ]ΥΑΙῚ ΠῸῚ ῬΟ5511Πὶ. 

ΘῚ ν6Ὸ δταν β81 ἃ ΘΟΙΌ ΤΠ ΟΥ̓Δ ΠῚ ΠΊΕ ΟΟΥΙΠΙ,), ΑἸ οττιηι νουθα αἴ] 1, ἔθϑεϊπιοπῖα, δ Θἃ 
ΔΥραπιοηΐα ΤΟΒΡΟΧΟΥΙδ, Παοιη οϑὲ ἴῃ μᾶς 4αδοβδίίομο τποπιθηΐαπι, ΟΘΏΒΟ 15: “ΖἝμητον 
Βι Ὡ ΠοᾶτΤΟ Τοιηρτι8 δὲ δοί! Πα τηθίθμαϊ, ἀμητὸν νθτὸ ἄἴοὶ τὸν καρπὸν 5. Παοάσαπαιι τεϑε- 
ρισμένον γ6] ἀμαΐμενον Θδῖ; ἀμητὴν οἰἴϊαιη χώραν ἄϊοι ἀθθθιθ ϑερισϑεῖσαν ποάπ6. γοῖῸ ἄμητον 
οὐ Ζοπαᾶτα. [1ἀἄοπὶ νδ]οῖ ἄο νοοῖθι5 τρύγητος εἴ τρυγητός. Οἴν. ρῥταρίοι Ἰοοοβ 6 ϑιι:ήα ρ6- 
165 Η ϑγ ΟΝ. 5. ᾿ι. ν. ἀϊοοπέρῃι: τριΐγητος ὁ καιρός" τρυγητὸς ὁ τρύγος (φαοά νοσαθυ]απι 
πὶ... ϑέορλαπ. Τόοπι. ΠΠ| ». 1678. ποίαν, ΔΑτοδᾶϊιβ Οταμιπιδέϊοιιβ τη θα ῖπ5, 4π6πὶ 3 α)-- 
ζογῖ5 πῸΧ ΘΥΘ]Ρ ΘΙ, ἴῃ Ιοοο, ἀτιθπὶ “ογελμς δὰ ἩΠΟΘΥ ΟΝ. ν. τρυγ. Δ βουῖρϑιῖ: τρύγητος ὃ 
καιρὸς μονογενῶς" τρυγητὸς δὲ (ὃ, τἷ, τό) τὸ τρυγώμενον. ῬΒανοτίπι5 ὁχ ΠΘΒΥΟΝΪΟ τρύγητος 
ὁ καιρός" τρυγητὸς ὁ τρύγος. Ἰάρδπι 5.ν. ἀμάω, ἀμῶ᾽ τι ἐξ οὗ καὶ ἄμητος ὃ καιρὸς τοῦ ϑέ- 
ρους, ἀμητὸς δὲ ὁ καρπός τοοῖθ, 564 μαᾳ11}10 ροϑὲ οὶ ΝΙοβομορα]ο, ἄθ 4ο δῖιρτα ἀϊοίυμι 
εδὲ, σοῃβϑθητθη5 δι: σπανεώκες δὲ γράφεται καὶ ἄμεσος ὁ καιρός, ὅτε ἀμῶσι, καὶ ὃ καρπὸς 
ὁ ἀμώμενος, καὶ κἷ ἐνέργεια, ἤγουν αὐεὸ τὸ ἀμᾶν, ὥςπερ ἀλοητὸς ὃ καιρός, ὅτε ἀλοῶσι, καὶ ὦ 
καρπὸς ὁ ἀλοώμενος καὶ τὸ ἀλοᾶν (ἰρ5ὰ δοῖ1ο). Ῥετρῖε: Καὶ τρυγητὸς ὦ καιρός, ὅτε τρυγῶσει, 
καὶ ὁ καρπος ὦ τρυγώμενος, καὶ τὸ τρυγᾶν. ἀροτὸς δὲ ὃ καιρός, ὅτε ἀροῦσε, καὶ τὸ ἀροῦν. 231ο-- 
κοῦσι δὲ ὀξύνεσϑαι, ὡς νεατός, ἐπαινετός, νοητός, ἀγαπητός, ϑεατός, ὑμνητός, καὶ ἀλλῶς πάν-- 
τὰ τὰ εἰς ος ἁπλᾶ, ὅσα ἀπὸ τῶν παϑητικῶν παρακειμένων περισπωμένων γίνεται συζυγιῶν. 
«Τἰτέα δὲ οὐ φαίνεται, δι᾿ ἣν ἐπὶ τοῦδε μιὲν τοῦ ση καινομένου ὀξυτονηϑήσεται, ἐπὶ δὲ τοῦδε προ- 
παροξυνϑήσεται. Ἰδδάθιι σομζιιδῖο δἱ ρσοβαξζιν 5. ν. ἀμῆσαν, υδῖ᾽ Βαθο Ἰοριηΐατ: ὦ. τὸ 
συναγαγεῖν ἢ μάλιστα ϑερίσαι' ὅϑεν ἄμητος ὁ καιρός, ὅτε ἀμῶσι. καὶ ἀμητὸς ὃ καρπός, ἔτι καὶ 
ἢ ἐνέργεια. Οὕτω καὶ ἀλοητὸς καὶ τρυγητός, ὃ καιρός, ὅτε ἀλοῶσιν η) τρυγῶσεν (νϊ6, 486 
ΒΈΡΤΆ ΔΙ] ΟΤΙΘ5 πιρητζα ϑαπξ ἀΘ ν Δϊθ σοῃβομδῃ δὲ οὗτ, 4086 δᾶ 46 τὰ ἀἰβϑουιι ἸΝέοδαδ ἴτι 
ΟεοροΙ οἰβ ΤΟΊ, Ρ. 280. ἴῃ Ἰθοιῖ θα 5 γασιθίαῖθ) καὶ ηἱ ἐνευγεια, ἀροτὸς δὲ ὁ καιρός, ὕτε ἀροῦσε 
καὶ αὐτὸ τὸ ἀροὺυν ἡγοὺν 0, τὲ καιρὸς καὶ ἡ ἐνέργεια. οτα δυΐοπι ἀοοθὲ 8. 8. ΖΖειπνητὸς» 
[18 νϑυρίβ: “ειπνητὸς η) δείπνητος ἔην" ἔστι δὲ δειπνητὸς 1) δείπνητος» ὁ τοῦ δείπνου καιρός. 
ἄλλως μδὲ σαφέστερον εἰπεῖν, δειπνητὸς ὀξυτόνως αὐτό φασι τὸ δεΐπνον' 
βαρυτόνως δὲ (δείπνητος) ἢ ὥρα τοῦ δείπνου. Ὃ δὴ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀμητὸς καὶ 
ἄμη τος παρατετήρηται.- Οτδθ νοῦραὰ βυπὶ Γαϑίδτηλι δα Ποπι. Οᾶ. 0. . 170 Ρ. 1814 
1. 8564. εαἰϊτ. Βοπι., οἰΐαπὶ 50Πο]. πΐποτα δᾶ ἢ, 1. οοπβοπεϊαπε Ῥιδθίου ν. δείπνη στος. 
(μένα δ 1488 δειτενητὸς ὁ καϑ' ἡμᾶς ἀρίστου καιρός. Τέίγι. ΝΙ, Ρ. 258 1,105. δκ ΟΥἹ βεπίδη- 
δ: δειπνιστὸς. ἔστε δειπινῶ, δειπνιτός" ᾿Α1λλ᾽ ὅτε δὴ δειπινιστὸς ἔην : ἴϑον. 0018 δειτενη.] περια- 
σον τὸ σ᾽ δια τοῦ ἰῶτα γράφεται ἀπὸ τοῦ δειπενίζω δειπνιστός. Ὡ θος. “Ἰειπνηστύς ἀρυὰ Ἡ66γ7- 
Οἴτῃ. 115} Θοἴτιμι 6580 Οθῆ8ϑ60. ϑιϊάδθ; δύρπιστος δείπνου ὥρα, ὑπᾶδ νῬαΐοΐ, χιοά 7ᾶπὶ 6κ 
1115 ΨΘΙΙΒ1Ώ116 Θϑῖ, ἸΟοιιη ΕΓΟΘΎ ΟΝ ΠΟΙ 6586 ΟἸΠ 2 σσον. πυαϊταυι αι, δόνπεστος ὥρα τοῦ 
δείπνου, οὔν. ΧΘΠΟΡ. Α΄]... 10. 10,. Ῥο]τιο. ποι. Ὑ1. 105. Οὐοπίτα δορπηστος Τὶ πϑιδῖῃ. 
δὰ Τοπι, ῬΥ791, ΕΥῈ αὶ Ἐλέγιηο]. ΝΜίαρη. Ρ. 257 1.105. δορπηστὸς τ) τοῦ δείπνου ὧρα οὕτω καὲ 
το ΡΣ ημας δεῖπνον. οἴτ, 8680]. Ατιβέορμαπ. Ανίθιβ. ν. τοῦ δορπηστὸς. Ζομᾶτ. ΤῈΣ, 1. 
Ρ- 9399 δορπηστὸς δείπνου ὥρα καὶ δύρπιστος διὸ τοῦ ι. ΟΝϊΐον τποποο δεέπνητος, δείπνηστος, 
δείπνιστος, Ροπϑθ ποῖδο νἱάθυὶ πο ὙἹΓΌΡΘΤΑΙΙ ΡΟΒ886; 564 δόρπιστος γαΐπτιδ ῬΤΟΡτιπῚ δϑὲ 4 απ 
δορπῃστος, δείπνιστος οἱ δείπνητος αἰ θδττιιηξ 6 ταϊϊοπ νουθοσταα δεέτινέω οἱ δειπνίζω, δορπη- 
τος τοξετίυν δά δορπέω, δόρπιστας ξοτηιαπι δορπίζω Ῥοπῖϊ, δ, ' 

τὰς Ἴάοπι ἀἰβουῖπιθῃ 1 ἀἸ]σαϊασ δοοθπίι ἴῃ ψουθὲβ ἔμετος οἱ ἐμετός, πιάτα ϑιι1445 ἱπαυϊε: 
ἐμέτος 1) τῶν περιττωμάτων κένωσις" ἐμετὸς δὲ αὐτὸ τὸ κενωϑέν. Ῥμανονίπιιβ: ἔμετος τ τῶν 
π' κι' ἐμέτος δὲ τὸ ἐξέρωμα, ἀποα νοσαθυ]υπι 1οκῖοα ποὺ μάρεηῖ. “ΜΝέατος ΧόπΟΡΉ. Οθο. 

Ε 



ΥῊ]. 20, δοϊΐοπεπι ἀδποῖαϊ, ἱρβᾶπῃ νέασεν: νεατὸν ἀϊοσαθ, απο ποναϊαπι οδῖ, νεατὴν γῆν. 
"φοτος ἴοπιρυβ δὲ δοίἰοπθαι ἀὐδπαϊ διρηῖ ποαῖ; 4ασπο θ θὰ ΠΟΤ τα παϊ βαμξ ΜΙβοΠοΡαΙ., 
Ῥ)ανουῖη. 1]. ΘΟμηπη.., βιφαριες σοταμθιῖ. Πρ. συν Ὁ. 441 6ἀϊτ. Οο]οπ. δθοῖα Ἡό5γε}ι. ἄρο-- 
τον τὸν ὁλκὸν τοῦ “Πκτορος" ἀφύτους ἐνιαυτούς" Σοφοχλῆς Τραχενίαις, ἰτὰ οιΐπι, ἀρότους, σοττὶ- 
δοηάμπι 6588 Ρᾶΐθε 6 Γθχῖοο τῇ οΐοτ. Βορ ἢ ]5ῖ. τη Μβοῤῥογὶ Απιθοάοι, συ. Τοιι. 1. Ρ. 446, 1, 6 
οἵ Ἰρ50 ΘΟΡΒΟΟΙΘ, οὗν. Ττδολῖπ, ν. 60 οἱ 898 οἄϊει. Φηβεε. δὲ βομοα δὰ μἢ. Π. Αδάσηι 
ἘΠ αβιδεθιῖ Ἰοουηῃ δὰ Ηοπι. γ.. δ11 1. 26 54. εἄ. Τλοπι. ἐκ τοῦ ἀρότου, ὃς οὐ μόνον τὸ ἀροτριᾶν 
ἔργον δηλοῖ, αλλὰ καὶ τὸν ἐνιαυτὸν παρὰ Συφοκλεῖ, προπαροξυνόμενον ἀναλόγως τῷ 
ἄμητος. Οπδδ ἀπππὶ ᾿ὰ δἰπε, μᾶθο ὉΡΙου  4τι6 ἴδμῖρτιβ δῖνα δοῖϊο ἱπάϊοδέιν, πρυπαροξυ-- 
τόνως, ὀξυτόνως δτιῖϊοπι πὶ ΓΘ] 4115 ΘοΥ 1 ἄθθοπῖ, Τ)6 [ΘΠ ΡΟΥΘ Ἰορίταν ἄμητος, νε]ατ Ηδ- 
5104. Ορ. οὐ Ὁ. ν. 584, ν. 5γὅ, Ῥο]λιο. Οποπιαβε, ἴ. ς, Ὑ ΠΤ. Ἰαβουῖρε. εὐ Του. Τ. Ρ. 40 6. 
“Μοπιδέογη!. τοῦγ ἡ του καιρῷ καὶ ἀμήτου καιρῷ, ἈΒὶ 7ώπρ'. διατὶ ποίαν ἴῃ ΝΙ͂Β. Ἰορὶ ἀμήτου, εἴ 

᾿ ΄ ο. ΧΙ. Ρ. ι55 ἄμητος. σπορά, φυτεία, τοιΐγητος ; πᾶτα 1ρβᾶ δοῖϊο, ᾿ἰρϑίιπη πρᾶγμα ἴπ16}}}- 
δίτατ. Ἰυοάδιη πιοάο πιά δηαϊ βυπξ Δ]Ιοττπὶ βου ρίοττιπι ἸΟοἱ ν. 6. Θεοροπίο. 1. ΧΥ. δὰ 
ΝΝοας Ῥ. τοϑά δεύτερος τρύγητος, Ῥ- τά τρύγητον ποιεῖσί᾽ αἱ, Ῥ. 55 ἴῃ νᾶτ, Ιδοῖ., ητιᾶ8 ρτὸ 
τ. τρυγηϑείς τϑοϊρίομἀὰ δϑῖ, τρύγητος. Ἡδτιδοᾶ. ΑἸΙΘρον. οπι, Ρ. 24 εἀ. ϑολον». οοττῖρο 
ἀρότου τὲ καὶ σπορᾶς, ἀμήτου τὲ καὶ τῶν κατὰ γεωργίαν ἔργων. Ἑδοάδιηι ἱρίταν πιοᾶο 5οτί- 
θ48, αυδπάο ἐδ τοῦ ροτα βῖν8 ΔΟΙΣΟΠΘ ΒΘΤΠΟ 6ϑὲ, τρύγητος, δείπνητος, δείτενηστος, δείπνιστος, 
δόρπηστος, οἷ δορπίστος, 81 ῬΥΟΒα εδὶ πιᾶος νοχ, γνέατος, ἔμετος, ἄροτος Ἐϊεοἰοά. Ον. εἴ Ὦ. 
ν. ἀδδ, 4θο, άθδγ, 616. ᾿“μήτου ἴπι 1115 δίτατα σΟΠἸοΟΥΡα5 16ρὶ, ἡπᾶπι Ο8]., δᾶ δα 5 διιοῖο- 
γτιταῖθηι Ἰοστ8 Θ60}0]. 7 ἐἰοέβ. βιιρτα δαἀβουιρίις δοοθάϊ, τοϑεδτιν 47, ϑέερλανῖι ΤΗ65. τσ. 1. 
Ρ. 585: ,,γ80 τον ϑγὰ ἴῃ αἰ] πδαπιὶ ΘΧΘπιρ] τυ ιι5 Ε 65: αἱ πο ὀμήτου, 5684 ἀμητοῦ,“ το]ῖχαα 
ἀριϊταν ρτδθίου 118 συδθάδπι Παροπὲ ἀμήτου, ποὴ ἀμητοῦ. 1)6 ἀρότοιο 14. 10. ἀϊοῖε : ,,68 
᾿ρ88 Θχθιῃρ]ατῖα, 4τπιᾶθ πὶ Ιοοο Ηοβῖοάϊ ἀμητοῦ παρθπῖ, ποι ἀροτοῖο ἰᾶπηθη ΒάΡρουο,. 5εα ἀρό- 
τοῖο.“ ΠῚ5 οᾶτι815 πιοῖτι5 δ πΣθι 1 ΠΡ ΘΥσ πὰ Πτι} 18. ΟΔΥΙΏΙ 15 ΘΑ ΙΟΉ 6 510 ΒΟΥ. 2909) 
510 Βᾶθο βούϊρία βιιπῖ. ὅ00) ᾿“συρίας 515. Οδοίογαμη ποσ νουῦο ἱποῖρὶς 0]. 45 τεοε, "Ζν- 
ϑεσο δρυαὰ Νιοθρβοσαπι οοπῆτπιαϊ νεῦᾶπὶ 6556 δρπα ΤΊ οηΥ8. ν. 1158 ἸΘο ΟΠ μι : 

ἄλλη δ᾽ ᾿“σσυρίης ἐναλιγκίη ἄνϑεσι μίλτου 
πθ4ι6 νοῖὸ ἄνϑει μίλτου. "“νϑεσε παΡαπὲ Ῥάταρῃτ. εἀϊέ, δὲ 1πϑάϊξ., οοαάᾶ, 2, ϑέορλαν., 
Ῥαίαν., ΘΒ] ύβῃθπι,, ΝΜίοπδο., Ῥᾶτγῖβ. 27:5; ΟἸΘΙΡΒου γί. ἄντεσι- 

Ἑτέρα ἱστορία. 

ὅ01) Ηδο ᾿πβουϊριϊομθ ἱποῖρὶξ 80]. 45 νοῖβ. 505) μεσότατον 515. 505) ἐστὶ (516) ᾿ποῖρὶξ 
0]. 44. 504) προλαμβάνει ῥτὶιβ οτῖταν. 505) δέ εἶσι. 506) τὸ ἴπῖξ. ἔο]. 45. 507) χυρ- 
τύτης οἵτ. ϑῖχαβο. Ρ. 12 Οαϑδαιὦ,. ϑοτῖθ. ἐπιπροσϑεῖ, να]δῖ 46 ᾿δο ἔογπιᾶ 146, σαοά τηοπὶς- 
ἴππι οϑὲ ποῖ. 188 εἰ 201. 508) φαίνεται 515 4 πδπατιᾶπι 564 τπιπηΐιν αἱ ἀκρώρξιαε. 500) συμᾳαε- 
ρούμενον, Ἰασοπάττῃ 6δϑὲ συμφορούμενον: ΩΡ ΤΙ 58 6ρῖτι8 ἀπρ οἱ ρ. 510) “4 ἰγύπτῳ ἴπι- 
οἱρῖς 01. 46, χαὶ γὰρ ἔστι 510 οοάδκ. 5211) ἔστεν 516; σαδἔθγιπι βθ]αϊίιν Εἰ σδέοϑι θη θῖη. 
512) Τίαφτα δεΐαπι ΝΝΙΟΘΡΒΟστ5. Π1}1] αΙΒΟΥ  ΠΊ1Π15 βιαΐτις π᾿ βἰδαϊουιτὴ ταῖϊομθ, ααΐρρα 
ἀυσμὰ ααοάνὶς 5ιδάϊτιπι οοπῖαπη ΟΥ̓ΡΥ115 ΔΘηπὰ]α 6856 ἀϊοαῖ. Ναπο αυϊάδηι Πθαπ6 ἔδηιριιβ 
ὭΘΩῈΕ Ἰοσιιδ δὲ δοοιταῖῖτιβ Ροτισδοίδμαϊ, δινγα νψετῖα8, απιὰ6 μᾶς απδοβίζοπε ρογίσδοΐζαΐα 1π- 
γϑηουϊη Δαβουιθοπαϊ; 564 ποῦ Ροββπι, 4πἰπ ἱπροπιιθ Ῥτοἢίθαυ, π|6 Θουτπὶ βδπίθπεϊδα, 
«αὶ ἀϊνοτβα βίδίιιαπι σϑπθια βϑίδαϊοσιι, 4αῖθιι5 π᾿ ἀπίνθύϑαπι Οταθοὶ τιδὶ δἰπέ δά ἀββοσὶς 
Ῥεμπᾶα Ἰοοοσαπι δραῖϊα, ᾿οδ]σα]απι δου ποπ Ρο556. Ῥιονοοδπὲ ἰΐ δα Ἰοοοὺβ 6111 δὲ θη- 
βουῖηῖ, τιηἀθ δ]απατα Ῥτο θα ]1ςτ8 1186 βρεθοίθηι δἱλοίπιηξς » πὶ νιἀθαπξ, πε ποῖ τθπιθι8 πρρᾶχς 
111π8 ορ᾿ῃϊοηὶβ γεσιϊαῖθπι, Ἰοοῖα δι ρροάιξοπι, αὶ 115 δἀππιοάππι Θχορῖδίιβ νι θ λτατ, 



- 
τπὶ τ ποτα 45 --.- Ὁ 

Η οο δπΐπι Γλιβζατ ΐὰ5 δα Πόσα, Ρ. 105:1.}» 1Ὁ 54. ᾿Αὐυλλήνιος δὲ “ωμῆς μυϑικῶς μὲν 

ἀπὸ Κυλλήνης, ἥτις ὄρος ἐστὶν ᾿“ρκαδίας στα δέων ἐννέα, ολυμπεακῶν πάρα 

πόδας ὀγδοήκοντα. --- ϑ6ἃ 5ρ65 Θναμποβοϊε, οἱ ἔοῃοπι ἱμδρί οἰ πα, πηἀ6 Εὐαδιδεμ λα διιᾶἃ 

μαιιϑίς. ϑιθρ)ιᾶμι8 δηΐπι ΒυΖαπέϊηιθ, 6 400 1116 ἰᾶθο, 4ύθπια ἄπιο ἄτιπι ΑἸϊα, ἰϑοιῖο ἀε- 

Ῥτομιβὶῖ, μαεο δμᾶγναῦ; Αὐλλήνη, ὄνος ᾿““ρκαδίας σταδίων ἐννέα παρὰ πόδας ὀγδοήκοντα. Νι- 

Β1 αὶ νιάθ5 αάο556, φαοᾶ σον αθοἀάδπι ρθηυϑ διδάϊογαια ἀοδίρπθῖ, πρὸ Θδῖ, φυοά ταὶς 

τοῦῖβ; δἴθαΐπι όπιβ ΑὐΘΒ ορ βορὰ ὀλυμπεακῶν 6 580 αἄδοιίροῖε ἱηροπῖο, 515) οὐρανῶν 
ϑῖο. ,5) Οοτγθοΐαμν οὶ ἐν τῷ οὐρανῷ ““ Μεοαίονἕιεδ ἐπὶ πεαν θ᾽ ἔπι ἀρορσγαρλῖ.. ϑογηοπ ἀμ πὶ οϑῖ 

οὐρανιῶν. 8:4) ἔν ᾿αθο νοουϊα ρεΐπιᾶ εϑὲ ξο]. 47. 515) Σίνων, Σύρα 515. 516) Θοτῖθο: 
τέλματά τέ εἰσι. Ὑ' ὁοα θαι διεέλευσις Τιοκῖοα ποῦ μᾶροῦῖ. 5:17.) 510 ἀἰβεμιοιθ δογρ απ 
ερῖ. Επιθηᾶα νυϊράτοπι σοπξαδίομπθιι ᾿ἰτοτάσαπι ὁ δὲ ς ΘοΥτίροπδ, ἐπίφϑονοι. 5:1) ἀοίκοιτου 
εἰ ἀεϊπάς ἀοέκοιτα ; τοῆπρϑ ἐπ αἴγοφαθ ]θ00 Π᾿ ἔΘγδπὶ 7, ῬτῸ ἀϊρΒίΒοηρο οε- 519) τὰς ἡμέ- 

ρας, επιοηᾶὰ ταῖς ἡμέραις. 520) μέρει 5006 μέρη. 5331) τοῦ ᾿ποῖρὶξ 0]. άϑ. 522) κλίμα, 

κῦκλον δἷο, κλῆμα αἰϊαιιοῖῖα8. γϑοαγελς. 525) πη. δὰ τι, 539) 510, νἹΈο56 χαϊάοπι, ϑουθα πὶ 
οὐάϊοε βουῖρεα Ιϑραπέιν; 4αοπιοῦο δοπάππᾶα 5ἰπε, ρδῖος. 550) ἱποῖριε ἔο]. 40. 551) 
054. δὰ πα, 554) 5ῖο οοἄοχ οχμίθοι. 552) οἴν, ων 28 εἴ ἃ]. 556) πολεύοντος, ἰάεπι ΡΆ.}10 
ἀηξοτνῖτιβ ᾿τουαι Ἰορίταν, ἴὐιιῖαν 6δοὸ νοῦ ΠΤοπιοτπ Οα, χ., 255; [τι ΔΙ] ΠΟ 165 ἀθ Ιοο 

ΠΙΟΤΘ ΘΟ ἸΟΥ 8. ἀϑίδιβ ποι ΐξιηι δῖ. 557) ποῖρὶξ 0]. 50. 558) νἱά. τι. 559. 550) 5011}. 
ψοτιώτερα μέρη ---- νὐϑξ ἐστιν. 340) ἐθαίνθον ἢος ψΟσΑΡα]π,, 10 Ἴδῃ Ῥᾶν0 5πΡ0Ρ6- 
γ10}8.) 10]. 40, Ἰδρίηνυβ, Τιοχῖοῖβ αἀδογίθᾶδ. ἀαῃρο γος. ὁλομέρενα 6 Ἴχείζ. ᾿ὕπορ. 11Ππ|δὰ. 

»ν. 89. δὅ41) 56ν. μῆκός ἐστιν, 

᾿ 

ΤΊρσυτα 1, αᾶπὶ οοᾶθκ [0]. 5. Ἔχ μῖροῖ, ἔθσγαπι δἀαπιῦται ἴῃ ἐγο5. ρανΐοϑ ἀϊνιβαπι, Τλῖ- 
χηϊαϊα τοῖϊτι ἴειτᾶθ ῬΡαγ5 Αβίδιη, Ἀ]ζθτᾶ ψνότὸ Εἰ τορι οἵ Δ σαι σοπίϊποῖ; ΠαδπιοΤοπι 
᾿Αβἴδπι Δ 11115 Ἰἴπιθα βϑ) τρὶς, οὐἦτι8 ἱπέθυῖου Ρᾶ15 ἵΝ τ τι5 6δῖ, Α γίοδιι Ὁ Τυτορᾶ Πποὰ. 56ρᾶ- 

χαῖ, πιὰ τηατα τηϑα! του π θῦμα ᾿ωππαἰτατ, ἸΝοηλῖπα ρίζαν, 4086 δἄδοτρία ντἀδ5, βαπί ΒᾶΘο: 

᾿“σίἰα, Εὐρώπη, «Διβύη, Νεῖλος. Ἤσϊο ἤριατας βαθοῦϊο Ρ. Οἱν. Χ͵7Π. ἀο]᾿πϑαΐῖδο δ᾽ π11165 
τἀά1α1, φαδττιμι ρυΐπηα (ἢ. 2.) Ῥοίτα θϑὲ α οοάϊοθ Τ]ογθηΐμο, ἂς τὰ “δ απαϊίιὝιδ τι ΟΡ ΘΤΘ 
Ῥυιδαδιδη ἰββϑίιηο, (ἴα), Β1}0]. Μοάᾶϊο. Τιαῦτοπε. τοπι. ΠΠ. Ρ. σιδ 54. Οοά. ΙΧ. Ρῥῖας. ΤΧΤΥ. 
ὉΡ. 12, ". Ἐ]υβάοριι (Οα]1 841] τιβεῖι ΟΥἹδρ1) Β ΘΙ τπὰ Πα σαἘΒἔπυμη ---, Ὅαπι δα άϊταν οἷτ- 
ΘῸΪ ουὐτιδάδπηι 46] πθδῖῖο, ἴῃ 4Ὸ ἔτο5 οὐδὶβ Ῥατίθβ, βία βδοι]οθῖ, Τατορα, δὲ Αξιῖοα ἀοθῖ- 
ϑτιδπῖαν. --- --- Οοάδκχ ππειηθτγαπαο. ΝΙ5. πὶ 4. πιδ]ουὶ, ϑ'.δθο. Χ777, ορξίιπθ βευναΐιβ ---- 

ϑοαυϊειν ἤρ. ὅ, 846ο. Χ, ρἱοία, ρῬεῖια α οσοάϊος ΕἸοτοπίϊπο Β1Ρ]. Οἰδέονε, Δπιϊδτπδδ 
οοἄ. 1Π.. Ρ. 1γὸ, 4πᾶπι 2βαπαέι. ἴθ Οὐαΐα]. Β101]. Τιθορο] 4. 1, απτοπτίαπαθ ΤΌ. 1. Ῥ. 645 
ΠΟΙ ΘΠΊΟΤΔΏ5 ΔΙοΙτ; ,,γΧ10 ΟἰΤΟΌ]Ο 4πιοᾶδπι ἡπδ]ουῖ ἀοβουρίαβ δϑῖ ΠΌΠΘΙΊΙ5 ΔΙ ΠΟΤ 7) ΤΌΣ τι 
νἱχουιης ΑΡτάμαπι, Ἰϑααο οἵ Ιδοο". Ῥγαοίειθα ἴῃ οα]ο Πτιἤτι5 Ραρίπδο ἀορῖοϊα δῦ ἤρατγα 
4υδοάδηι τοϊαπᾶα θα Δ 65 ἀἰν:β᾽οη θαι ἔσίαπι ἔθυσα 6 Ῥατίϊαπι, πἰπιΐγιπι Αβῖᾶθ, ΕἸ ΌΤΟΡδΘ 6ζ 
᾿Αξσαθ δο Θχαρ]οδιίοηθ 50] οΐα: 

Τύυτορα ἃὺ Οσοοϊάοπεθ τιϑῆπθ δα ϑερεθη τ οπθηι 
Αβῖὰα δὰ ϑεριοπίγϊοπεπι ροῦ Οὐοπΐθμι ἀϑῆπο δὲ ΜΘ  ἀϊοπὶ 
Αἴγιοὰ ἃ Ν͵ογι 6 πϑῆπθ δὰ Οσοϊάεπίοπι δχιοπάϊευτ, 
ΤΌ]15 Ἱπιρογαΐου αἰνιϑιῦ τοΐαπι χπτιῃ ἀπιπὶ ρᾶτιϊοι]αἴϊηι. 

Οὐοά. τηθηθγ. 0]. τπᾶχ, ϑ'αδο, Χ'. τπδχῖηι ῬΓΘΕΙ.", . 
ΕῚρ. ΤΥ. Ἐπ μέρος ᾿ππαράν οπὶ ἴθυτδο ϑαδοιέο ΧΙ, Ῥἱοΐαδνη ; τερδυῖταν ἴῃ οοάϊοο ΧΥ ΤΙ. 

Ν τοῦ ΤΧΊΝ. Β1Ρ}]. Τιαυτοπε, ΕΤοτοπίῖαθ. Ζαπάΐζε. Οατ. Β10. ΜΝ 6ἀ1ς. 1 δατθης, ΤΌπι. ΠῚ Ρ. σι. 
δ60 46 110 οοάϊος ποίανιϊ τς ΤΟρῸΓγΕ πὶ Β61}2 Τυὐὺθαι δαοΐοτα ϑ4]]υβϑῖϊο οἵιπὶ 50}}0}115 πιᾶτ- 

δἰ πδΉΡα5 δὲ ᾿πεου]πϑατῖυιδ, Τὰ ἤμ6 ἄπο οἶγουλὶ οσουτταπῖ, 4αοχαπι τππ5 οὐθεχι ᾿θγγᾶ απ, 
Δλῖοσ οδϑ᾽θϑέθμι ΒΡ Παθυδηὶ Θα Ὠραῖ, - 

Ἐ. 



-τττ ον άά “επος- ᾿ 

Οοάοχ πιο ταηδο. ΝΙ5. ἰπ 4. ταϊῃ. οΡ]οηρο, ϑὅ.αδο. Χ77, ορεῖπιθ βουυδέτιβ, οἵ δχᾶ- 
ταῖιιδ. ι ᾿ ι 

Τοττα, 4αοιηδἀιηοάπτι 1π ἢρ. 1. 2. 5: ξασξιιηχ 6556 σ᾽ ἄθηιι8, τοΐϊπα πα ατλάοιη, 5οᾶ 
Ῥίαμα, οὐἹῖβ ἤρυταπι τοῖθυί. Οἰηριῖ Θᾶπι ,ἰπᾶτθς, Ἰχένα πη ο πιᾶτ15 ΟἸγΟΌ]τιμι ἴῃ 5πρΡ6- 
τίοτο ρᾶτία δἀβογιρία διιπὲ ἱπιαρὶηῖ μᾶθο ψατρᾶ: 7.5 Ὀ5Ο]ατι5., ΘτΓ15,) ΟΥΊΘΏΒ.,), ΨΌ] ΤΠ τι5΄“, 
δα παἰγαμηατθ Ἰαἴτι5. ἀπιξαμι, ἃ 51} 1ϑίσα ρᾶσίθ: 7γ)8 4110, θοΙΘᾶ5, βοριθμέγιο, οἰτοῖα5“, ἃ ἄοχ- 
ἴχᾶ: »»ἹΟΐτι8, διιβῖου, του 4105, ΔΕΓΙοιιδη ; τηἴτα Ἰθρυπίατν: 7.0 ΒΌΣιι5, οσοιάθηβ, ΖΟρΡ ΒΥ αβ, 
ἔανοπίιβ..ς. Τὴ 1050 τηϑτὶ σομβριοϊίτι ποιπθη .γσαᾶοθδι. ΟΥ̓οπὶ ἴοτγᾶθ 1 ἔτοβ ρᾶγί885 τηᾶτ 

αἰνιάϊο; φυοά Εἰατορᾶπι ἃ] Λέγιοα βαραταῖ, ἀϊοῖτασν 2) Αξτισαπι πιᾶγθος, [ἢ δὰ ρᾶγίε ἱππδρὲ- 
π185). 4πιᾶ6 Ελιτορᾶπι οχ θοῦ, Βαθο Ἰορα ιν ΠΟΠΗ͂Πἃ: 9 Ππισορᾶ, Υποίξα, Τλοιηδ, πιϑά10]4- 
ΠῸΠ|7) ῬΔΡΙΒ,. ΠΙϑραπῖα, οα]ρο;“ Αἴτῖοα παθο ργδορθῦ: .,.81145, Ῥϑύβᾶθ, τπιδυσιταπιδ). ρει], 
(6)αοίδμιοροϑβ, δ(αθ)υρίαβϑ. ῬῃΠ]οποη ((ιλαίνων) (ἀταθ, τα θα], αὐιηθμά, αθτιρα, 1 θτὰ 11}018,: 
Ὡυμηλἀ1α,, οατίᾶρο. οαἰα αῖ Ομ... Αβῖα αν ῦσορα οἱ Αξοα 1ἴὰ δα] απρίϊαν, αὖ πο μδ5 
ἸΘΙΓᾺΒ 2118 16 ΔανΙδτλοιτη “. δζτηᾶτο Θιἀοηλπηι ᾿πξουοθάδπε; ἴῃ ΡοβίθυλοΙ Ἰθριξασ: 29 {{{(Ὑ})γτιβός,. 
Ἰρϑῖιβ διιζθπὶ Αϑῖδ8 τσὶ σοπίϊηθὶ Ππᾶθο ποηλῖηᾶ; .,)45811), ΠΟΒΥΒΑΙΙΟΝΙ., ἐαπαὶ, Έ ΒΑ 
ε(δο)σγρίαβ, Ῥμο(οθ)ηίοθβ, Ἀ1]|τι59΄, ᾿ 

ΕῚρΡ. Ὑ, ἀδρτοιηΐα δϑὲ 6 σοάϊςθ δ᾽αβάθιῃ ΙΒ] θοδθ, ἄθ πὸ βαπαάζη. 1.1. Ὁ. 556. 
ῬΙαῖ. ΧΤ,Κ. οοὐ. 2. ρᾶρ. ά. νε18. »»Θπαδάδηι δα Οεδορταρμίδηι ρϑυειπθηξῖα οτπὶ ἤρτιτα ὁπ ο- 
τοριαρμῖοα να]4θ σιαϊ, 6 τορίοπο ἀθιηπθαῖα. ἴπο. ἰπ ἀϊνίβίομθ, οὐϑὴβ ἔοσγϑθ ρᾶθῃβ βία 
ταηἴτπι απο, ΄υϑηίι Αἔῖοα οἱ Εασορα. Τπ Ἑατορα ἀϊκογαηΐ Δξυλοᾶπι 6586 δος τα 
Ῥ. 557 54. .,»Οὔοάδκ πιθηρταῆδο, ΝΘ, 1π 4. τηϊῃ., ϑαθο. Χ ))΄. ἐτεθιεπεὶς, ορτίμηδα πιοξδθ. ““ 

γορα: ..1π Ἑθτορα ἀϊκουθπεὶ Ασα Θϑϑθός ἐκ ΠΟΟ διιοΐογθ 1185 δέίβουθαβ, 4188 
τηοηϊία 51 ΠῸ ἃ ὙΙΓῚ5., 4085 δα Ἰβοογδίῖ5 Ραμδρυτίοιμ Ρ. 1527 σοΟιλπιθιποσανι. Αἀάϊὶ Ῥοβϑαπὲ 
ἥαγα δὰ ἙΡΒουῖ {τάρηῖ. Ῥ. 4ἀδὃ, δὲ σοπιπηοηΐαι. ἰη68. ἴῃ ΤΙΟΠΥ5. Ῥουιθρ. γ. σι, ὑν1 Πδ6Ὸ 

Ἰδριαηαν; ἄλλως" ὁ αὐτὸς δυσμὸς ἤγουν ὅρος: διακερουμένη γὰρ ἣ Εὐρώπη ἀπὸ τῆς 
᾿Ασίας, ὑποδιαιρεῖταν καὶ εἰς τὴν Δειβύην. 

Οδοἴθσιπι 25 αγιεζυΐμθ πο τθοῖθ ἱπάτϊοδί Ἰοοῦπι, 'ἰπ 4πὸ 111 ᾿πηϑρτιῃ οι] ΘΟ, ΒΡ 1οῖ- 
τὰν: 5ῖ0 δηΐπὶ Ζ) γαγιοΐδοιδ εἰ δ μγέα τὰ ἀοοαϊῖ: ..ΘαὈ] οἴα απιΐϑπὶ ᾿ππᾶ ρθη ι]α, ἡτιαὸ τουσᾶμπν 

ΘΧΒῖροῖ, δϑῦ ἴῃ χηθᾶϊα ρᾶΡ 6118, ὩΠΟΉΥ ΠΣ 50 Π0]1α απίϊατια ἴῃ ΘΑ]Ππιδέταμη οοπίιηθηΐθ, πὲ 
βρᾶϊϊαμαι νασατπι το] ϊοτιπι δϑῖ, 86 δα ψ ΘΙ) : γγγ)γ11 ἀΙγΊΒΙΟῚΘ ΟΥ15 ἴθστᾶθ ῬΡ6η6 Αβία ἕαηαπι 
ταμοῖ, φαδπίυχμῃ ΔΙξγι θᾶ δἴο. 5.5 ““- 

Ἰυτορδπι δὲ Αξιῖσαπι ἴῃ μᾶσ. ἤρατα αἰνιαϊε. ,. πιθἀιτθυσαηθυιμα,, 51 ΘΌΠ μα, δα γιδίι οι 
ταᾶγθίς; Ὠϊπο βἰπἰρίγαμι ρᾶτίθηι σοπ θη ρ]αη 68 πᾶ 60 1ΘΡΊμπτιδ᾽ 27 ΊΒΡΘ Ια, ΠΘυοι]68.. Ἀοπιᾶ, 
Οταρθοῖα, Ταττιβ, ϑιἀοπ“. Ῥδι110 βαρ υῖ85 ἴῃ Αβια σθρίοπθ βαηΐ: ,,Αὐτῆθηι, πε α, Ρ6χ- 
δἴάα, 1018, Ὑτο]α, μἰθυιιϑα]θπι (510). Ἐςριρίαβ, πλ]τβ,, (ΝΠ βομΐθδ)ς. Αἴτῖοα σοητίμϑε 
Βᾶθο ποιιΐπα: ΟἾγ6 18 ἴογθου, (Θηραίων, ΤΒοταθουιπι Θ0]0η18), οαϊαθαίπιοη,, ὙΠ] οβίϊα 
ἩΪ1|1}, βδἰτῖοβ ᾿λϊπουοῖ (510); 4086 56αητιπηΐαν, ΟὈϑοιτα δα πὶ, ἔογίαβϑὶϑ ἸΘΡῚ Ῥοβϑιιμῖς: , οδξᾶ- 
Ῥαϊμταιβ Ῥτορίου. τηᾶτθός, βδθα τδῃηαδηι οδγξϑπὶ οΟπ] Θοἔτι δι) ΠΟ]Ὸ Ἰϑοΐουιθι5 οθέχιάοχο.. 

Ῥδθμο 146ηι να]οῖ 46 ρχυοχίηινα πᾶ, 488 Γουίδ585818 ἴτἃ 588 Βαθοῖ: ,ΤΓΘΡΕ5. 11). ΘΧ ΓΘ πᾶ Ραχίθ. 

αἴτίοδθ δὲ ρτορῖοι [θᾶπι} δειῃῖορθβδο. ϑϑαιπηἕιν ), ΓΘ ηϊοο8., Π]θμοι ἀγᾶθ, ὙΡΡΟΠ 68“ 1, 6. 
ῬΒοδπῖοαβ, ῬΒΙδποχιη ατᾶθ, ΗΙρροποβ (ΠΠΡΡΟ τορῖὰ8 δὲ ΠΊΡΡΟ ἀϊαυτμγίι5); Ρῥουτο 
δατιπιοῖιπι, 110165, Οδἴα], πθάϊ, ἀυπιθηῖ, οατέαρσο, Ὠππι 488. Ραῖυγ1α, ῬΟΙ586,“ 5 Αγΐϑοθηβ 
5. Αὐτίσθμθ; 8510 ϑησπι ΠἸτ6Υ88 οὐζοσθίς ΘΧΡΙΙΟΔΙΔ ῬΟ388 ρΡιιΐο.. 1)6 ῬογΟΥ818 ποὴ δϑὲ σοριίδη- 
ἄσπι; Ῥουβᾶβ 101 οο] σαν ἀοοσοὺ ΕῚΡ. ΤΥ ; Αὐεϊοοῆθη 5. Ασὐέδοθηθη γΘ1Ὸ ἢϊο ῬΟΩΪ ῬΟ558 ἱπᾶθ 

Ῥαΐθι, φῃοα Γοα1 δὲ Αὐυπθηὶ ἴῃ νἱοϊηῖα διηῖ. Ἐ δϑίαπὶ 1 ἰτηὰ ρᾶτίθ., ΜΔ ατι“. Οδοθίθετιπι 
1ιᾶδο ἴουσδθ οἰΠριοβ 6 ἀϊγουβῖβ Ορι πὶ ηῖΡτι5 οομἤῆαξα οβδῖ, παρα 7ᾶπ ᾿πᾶδ δἰπισθῖ, χφιοα ΝΙδαι, 
Ατὐιθπὶ, Ῥοῖβαθ, ἔλργο5 ἴῃ ΑΕοα, ᾿1άθ νοτῸ δἔϊᾶπι 1π δα σοι ΠΊ ΘΠ ΟΥ̓Δ ἢ ἔπ|Γ, 

ΝΝοπιθα, Η]Ἰδυτβα] πα ,, αποα τὰ ἢρ, Ὑ, ν] ἀδυηαβ,1ὴ6 εἰ. τἀ] 6 ρΘΟρτΔΡ σα 6 πϊ6- 
Ὑπόσοιῃ ἴαοιῖ, τη 4ὰὰ Ποὺ πΟΠΙδἢ, σΟΙΠΡΘΠ 115 ΒΟΥ 6 Π41 Θχαγδζιπι, ΘΥΤΟΥῚ οσοδϑίοπαμι ρτδθ-, 
Ἰαλε,, ]Πήαϊζέο- βγεχεδ,, ἴθι ἘΠἰϑίουα Οδορτδρμῖαθ ΤΌ, ΠΠ. γουβ. Ζ ἐγεγιθγηυάηι. Ῥ. 127, «1ᾶ- 
ΒΌ]ατα. ΘΧΡΙΔοδ "5. 4 θαδέχιξϑ ᾽ν Οαταὶ, ΝΙ55, ΒιΌ]ο ἢ, Ῥαῦνλῃ, Τότ. 1, Ρ. 29 οἱ 29. 

᾿ 
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ἰπβοσαῖ, ἀἰοῖτ: Προ ην τ ἄον ΜΠ ἀον Ἡδατγία βἴθπε πηδῃ ἀοὴ ΒοΓρ Οδτμλοὶ, ἄθῃ 

Βοῖρ ϑίμδι, Ἰρυΐηι, νι] θιομὲ ἩΘΡσοπ, ϑοδϊοῆοθβ, ᾿πάδοᾶ, Βαργ]οπῖθηςς. Αὐ νθιῸ δι 

ἰρϑᾶπι τὰ] ἀσοιγδτῖτι8 ἱΠ5ΡΟΧΘΥΙ5 πο ΠΡτῖτα, 564 ΤΕ ν]ηὶ 101 δογιρέμπι 6556 ψιάο15; Ποὺ 

απΐομπι π1}}1} ΔΙ οδῖ, {πᾶπι Η ΘΓ οβοϊ γυπογιη ποιηθπ Ῥ]ΘηΪτι5 510 Βουιρίθπι: ΤΗ ον δαϊετῃ, 

᾿ Οαεζοτγιαι Ζγαποΐβοὶ εἶ 1 ρὲ Ὀοιθν οἹθητῖα, σον σὲὲ 7 ἐοζηονὲ, ἀταϊοιτια, αἴχαθ 72. Ό, 

Βολπιὶὲ αὐτο δἰ αἰ ροπεῖα οοπεῖρῖτ, ατ μὰ6 ἤρττας ππᾶκίσπα Π6 δὲ σατὰ θα ΒΙ ΟγῚ ροϑβθμῖ, 
᾿ ΤΕ 

᾿ Οὕὐππι πιθπείοποπι ἔδοουῖπι “1 ογδαγέογεην Οα8ρ. Βαγέλὲξ ποηαίτεπι οαϊέογισιν οἴ ΘᾺ 

118. Θουτμη ΡΥ Ϊβ, 405 ΠΌΡΟΥ ΤΟΡοτὶ, αἴάεο διέ δὲ ππποονα ἔοθάδξοϑβ ἴῃ ΤΠ ογεδέθηι ντῃ- 

αἀἰσανὶ, Ἰοοοβ δαβογιρβουίηι, δἀαϊτανηδὶ! ᾿πδίαν γον πὶ 1 αἰ σΘιη ΘΟΤΤΙΠῚ ἀα)1οἰδι.,, 4886 1Π 

815 ΧΥ͂Τ. Πρχυῖβ Ἰηϑαηῖ. [πάϊσα!)ο απΐοπι, 4πᾶ6 σοπΈ ἢ ΘαταΡ, ἼΡ 9118 Βαρεμὲὲ νου ῖ58... τᾶ 

τοῦ οἱ ἃ]118] αἰΐθπα ἂὺ μος Ἰοὺ νὶβα ἔμευιξ, σοί 115. δυϊξ ρταῖα, 411. Ρ61 116 γὰ5 “δα σοτδμι 

ϑοιδοιΐαίι δυηΐ: . ' ' 

- 850. ΒδυΊΙ ἀνογβαυίουαπι οοπιπιθηϊατίοτιιπι ᾿ἰρογ ΟἸΧΥ͂, 
ὕαρ. 1. Τιαταρυιάϊτβ ἰἄομὶ ξοτίθ οὰπὶ ϑρατέϊαδπο. οι τπιδιζαζαχη τλ]ὁ5 μούδοτδϑ 511π|1] σ0Π- 

ἔδυνὶ ρυιποίραθιιθ, Οὐπελπταεῖο. 1)6 Τα ρυϊα ΑἸθχαπάτο. Ῥαυγίοιάα οἰνίαπῃ. [96 ΑΙοχδῃ- 

ἄτι Οδοόβαγοὰ ἀϊραϊαῖθ. Ἀρφοίρουθ. Νίθγοσυι 1)6 Μανπασα. 1 ἀιτοταΐονοβ. Ὑ δζατνιιβ. Τλττ8- 

τατῖαϑ. Γἀιτογαῖαβ. Νδϑο. 511110, ϑ:112:5ο. ᾿Οπῖδϑιό δ] θρδῃ8.. Γ,ἅτι5. ϑ4] πιὰ 811, Τὐπιεμ ἀδίυσ. οσπὶ 

60, δὲ αἱὐδὲ, 1απιρυϊάίαβ. ὕἴοτα. ἘΠ) Ρ15ἴο0]86 ΟἸατουπι βου ρτοταπι δα [Ππηροταΐοτθϑ οσηᾶπ 08, 

Ἑατωϊ]ϊαγὶϊαβ δου μά θην δίϊδιη σαπη Ὠτιιη1}1 ΠΟΙ Π Τα βουέθ. ἕαρ. 71. Οὐοπιιπιπὶζαβ Ρυϊηοὶς 

Ραμα. Αἀ ἔογοϑβ πιϊηϊβίνὶ, Οδπο θαι, ΟΔΠ061105 ἄρθυθ. δυο θ!τιὸ (ὐοπι68 1] ιδἴνδειιτ. 

0 1 ἀΡυῖ5 Μίϑεϊῖ58. 106 Οδβδαῦθοιὶ Νουβ ᾿ῃ Ἡ!βτοτυίδτη Απιραβῖδμι: ᾿ΟΟΠοΟΙΠΘΥΘ; Οομνθῃῖτα, 

᾿Αἀνοτθίοναπι ροιαϊμαῖῖο. ἀσοϊαπιαίϊοπτπι νοῦρᾶ. Ῥογρθίτατο Τομρίαμ ἱπαιραταΐαμι. 

Οὐου]ο5. ποι πιθγοτὶ, Αἀαυϊαῖίο δα φαϊδιτα, Ὑ βία ΟἹθηιθπεϊα, Εἰ δα]ι5 Θϑοπαΐοσιτιθ.. 856 1050 

ἀεϊετῖοι. Ἰπούντοσθ, ὙΙποδπί, δορί οθάθμίβ νοχ, Τιδιηρυϊαιι1 ΑἸοχδπάοι ρόοττο 11] 5ἴγᾶ- 

τὰν. Ὅαρ. 447. Αοοσρίιτ ἔδυτθ, ρου, μαῦδτθ, ρταῖῖδθ. 1 Ἔουτι. ΝΙαρηὶ, ΑἸθχαμάοσ οὐ 

ῬοιωροἾιι5. ῬΊθπᾶ ρτυανίταβ ΓΔ ΡΥ ἰηϊοπίῖο. ϑθνθιιιβ 4|8}15 Ῥυίποορβ. Ὑίροι, 4α1α 
Επτοῦ 1 διαρυϊάιι. Ῥαϊυμθὶ Βιοριϊ. ϑοπιπϊογίδίοσ. Οοπθοῖον. Τλινιπαῖϊο ππθητῖ5. ΝΙ 650] 188. 

ἹΜποιιομίοαπι. 1,8τ|58 Ηε θα Βοβυγοϊάι. Ὑ]Ιοϊουίητβ οποπάασαϊιτ, ΝΜ] αιηαθα. [π61068. 
Τιαιαρυίάϊιι8 ρουτο 1] πέταξαν, ὅαρ. 727. Αήϊοοσθ. ΟΡ βοοθηϊ. [ηΐαπιθ8. Αἀβουῖρῖι, Αἀ- 
ΒΟΥΙΡΈΓΙΙ. ΝΑΙ ῬΌΡ111, ΝΜΙαΙ πὶ ΡαὈ]οιπι, Ὑίβοθτα. Ορθβ8. ϑιβ]αΐασαθ. Ῥυΐηοιροβ ἅρθῃς- 
τἶπιπι πὶ τοθτ5 εἴθ. ΑἸΘΧδηΥ] πὰρ. ἀββθββοσθθ. [)6 {Π]|ρίᾶπο. Νὸπ πιϊπαβ8. Β6118, ῥτοδβϊ]ἹἝα. 
1 ὰὰ5 ΟἸαπάϊδηϊ. Τχοοθοδίῖο ροθπᾶ ἔασι. Τιδιαρυϊαῖτιβ ροτγο {]Ππιδέταῖατ. Οαρ. Κ΄. Δῃϊμναβ 
οοταπιοῖτι8 Οϑυι 558 ἘΣ 5[οΙΠΔ Ομ ὉΠΟ]οσάτα. ΝΆ πᾶ, πθσηθπ ϑυτιιι. Γ,ατ5. ΝΊΟΟΪαΙ Τ,ΟΘη518. 
ΝΝυαπῖηα, Απίπιδθ νεὶτι Τ)θοχιηι. ϑϑηΐξοπίϊα.  ἸθΙσέιμα, ΤΠ ἀπ]ροπεῖδα ρτοροβίζιμι. Τϑοι5 
Θαοϑῖοσ. 1 δΐτιβ, Τπάυ]ρονθ. Βιϑπιῖέθιθ. ἹΝΠ1Π]Π1τπιπὶ ποπηῖπα ποΐᾶ [4186 βεφαπηΐαχ ΤΟΥ 5115 
δνδπιθταπῖ, ταβηραιη; ,.,-ἰὰ ᾿πιροταΐουιθιιβ. ῬΡιξίαοϊα, 11556. Ῥδιρθγασθ. [ιδιηργι 8 
δπιθπαδξιν, Τιασίδη8 ῬΟΤΌ6111|8. ΠΤ) απλ8]10. 8115 1168, τηδέθυ. 8.7 (ἀρ. 7... Ταθετοτυμ 
ῬΘΟΌΜΙΑτΙ5. νϑϑεϊζι5. ΟἸΠοίϊπι πὰ πο Ποστη,, οατὰ ΒΑ] θάσπι. Τογίϊιμι Β6Π18 ἨΟΙΠ ΠΤ: 

Εὰμϊοβ νοπάθσθ [υ]ϊδητι5 ΤΡ. δὲ 8111 βου ρίουβϑδ 11] πϑίσαπίωτν. 1)8 ἕμππιο. ᾿ΒΆ]η6ὰ παϊκίᾶ, 
Βτδοοασιῖ. Βτδοοδθ, οἹἱπὶ πϑδιαῖαθ. ΟὐΘ4Π1 50] πτη, ἘΌττηι ἰγαηβιζογίπιη. ϑίδίιδο (0]Ο 5586. 

ΤοπῸπι οἵ ΝΠ πηπ5 ἀΐγοιβα. ΟΟ] τη η15 ρΡοῆάετα,, 1) 6]1ᾶοα΄ ναδᾶ. Ῥαπιι]ᾶ ψ1γ1115. ῬΥΟΡΌΠΘτΙΘΣ 
Ῥτοβέοτὶ δὲ ἄσοοοσθ, Ῥτοΐδϑοσ. Θεοπιθίγίδπι ἔδοοσθ ΠΙσβιίσγαϊασ ΡΟΥΤῸ Πυἀπιρτιά1ι ΑἸ]οκᾶπάοΥ, 
αρ. Κ'.11.. Μῖτο. Τπῖρ, Ἀοπιδηὶ ρῥἱοΐοτοθϑ.: Βτθνθβ. ΕΧΒοποταῖιβ,. ΤὩΠοηοτατὶ. ᾿Ἡομουδεϊς 
Ἑατία, ὅϑ.γ01ἱ π101165. Ατοβίβυπᾶροριβ. Τῖνὶ οριϊπιϊ!, Τιατατίσση Ἡδγοῦπι. ΝΙΓ]ΐα μοτα, 4165, 
δάμλει5. Τδεάϊαστθ. {Πραπθ, ἔδυ ]θηΐοτ. ϑδαρῖτιβ. Τλιτηΐηλιθιθ. Ῥχαοδιάθηξαβ.: ΓΕ οο3.: 
Τλιριῃανῖιβ, Ῥϑοιπΐα. Τίομ. Οδἴο δχρ]ϊοαΐῖασ, Οϑίθηβίομδ1θβ,, [004]68, Ἰοοϊδῖαθ, Ἰοου]α-. 
ἴοτθβ, ἹΜΠηιβέοιϊα168. Ῥϑυγθοξιπι ἴῃ Τα ρυα11 ΑἸοχαπάᾶτγο. .. Οαρ. ΑΖ. Αβθαᾶθ πη ῖοδθ 
«Αὐταῖδθ γεϑίθβϑ, ριᾶγθβ, Ῥαβοὶ, {Πρἰδηὶ ἀϊρηΐίαβ, Αςοιθαιίοιιο5. "Οταιιομ8. ἀπ ἔοχο. ἐϊ- 



λέν 46 ἀράν: 

Βεοητθ5 τοοϊταῖλο, Ῥτγαάδοο Ῥτοο]αυπα δῇ τη8]6 ἔδοία μυηϊοη στιν, Ῥδηΐθ θαι δη5 εἶν 86: 

ΠΌΣΟΥ, ἴ5ιι5. Ὑδραῖϊο. σοι ΝΠ] τει8]15. ΒΟβοδΩὶ ΕΠ 1508 1 ̓πϑίγι ΠΟΙ5 1ᾶτι8.. 1)10. δπιδηἀδξιτγ. 

ΜΠ παῖ δαυγοῖ, τηοποῖα οἴο. [Ϊἢ ΑἸ]θχᾶπάγο Γι δηιρειτι ροιγθοίθσα. ἀρ. 1Χ. Τίᾶπιθα νοβιϊς 

βροτὰ. δου οϑ Ῥτιποῖρτιον σοττ ρα οδθίοσοϑθ. {ἰρδῖπ8 δορομῖίασ, Ὑ δϑιίϊζοσοβ. ϑ8]πιαϑὶὶ 

Ἰοοῖῖο ἔπ ΟοΥῖρΡο 8θροβιία. 1άβριη Ἰαπάσταν. Ῥάβοουθ, Ἰπηοάϊαβ Ἔχροαΐατ, ΟἸΣΩΕΠδπιις 
οὐιδηδαίαν, Ῥαβίου. Απατιοῖ βοτιρίουεβ οιπθη απίιν, ΤῬΟΥΘΘΙΙ 1π σον ᾽ν 115. Ανα5 ρ᾽αρῖδο, 
Ῥυ]ήοοπαθ, Νεάϊοοταπι ο]1πὶ νἢ1ἴ45. ΟΟΏδ:105 ἃ ΤΥΎΣΏΟΙΡΙ 115 ουεαξὶ. Ναπϊηΐα. Ῥοβοοραξ 
ἴῃ σοηγ νΊ0 4 1861, 404 ν6}]16. ΟἸαπάϊδητιβ ν βιι8 χα ρυῖπιθτο Τ,διηργιάϊαπι. 516 1]]τι5ῖτας- 

βίνδίι ῥτοΐθθθιθ, (Ἕάρ. Α. Αροτθ Οὐαῖῖ5 ἀοσθηΐθθ. ἀοίον δὲ Οτδίοσυ ἄϊνοιϑῖ. λΛοῖϊο. 
ΑἸΙοχδπᾶνι Ἐς ἀϊοΐθηιν ἀθ 1 Θρῖθα5. Ἀδιϊοι!αμη. ῬΟΥΘῚΪ σούϑτι8 ΘΟ] ΟΡ 15 οἱ δυιοῖοιϊζαθ, ϑοιτᾶσο 
απτὶ. Το} 1556, πππΐαθ86. Οὐαϑδι 01 Τ1ἅτι8, [πιάδεὶ δὲ ΟΠ ΥἸβει δ 1 ῬΊῸ 1ἰδάθπν μα 11, Τ ϑπης 
Ῥυιάταβ ποτ ἸΡΠΆΤι5. γ᾽ εἰϊτατί5. ἡΖαύονε Ῥγὸ 7 αςσενο. Τιαταρυιάι. 1π ΑἸοκαπᾶγο σοττιροηαι; 
τοπτϊπιαῖο.. ὕαρ. Χ7, Τυάϊοϊαπι. ὕ91π|π||. 1)6 Ονίπῖο (ὐαμλ1110. Νῖ4]6 αν] 1τατὶβ. Τα 5 
Ἀπιτηΐδητιβ ΝΊΑΤ ΘΙ] τι5. ΔΌΓΘΙ 5 ὕ οτιιβ. Α Θβο]ῖτι58. ϑοριπιῖτι5. Τὰ οΟ]ρῖτπι5. (ὐοάτο:}}1 Ῥυϊα- 
οἰρ'58. Ῥὸν ποπογομῖ ἈΡ]ϊοαγθ. ἊΑἸθχδηάοσ ορίϊπητιβ ῬυΙποῖραπι, 51 νους Ιαπιρυϊάϊαθ. [π- 
τοῖν, ΜΙ] απ Γάσοτθ. Β6η6 ἔδοουθ. ΓΤ ΑπιρυιἸ8 σομέϊητιθ Ροστο δα]αΐα5. ὅαρ. ΧΙ]. 8ρΡο- 
11α᾽ μοβίλια τὰ ΤΟ ΠΙρ]15, Ῥατρτιτα βαμμηα, Οὐπάοδιηπαῖῖο. Οποά ΕἸΡῚ ποη νὶβ πεσὶ, δ]τουῖ 
π6 ἔδοουϊθ. Ῥυδοβουῖθι. Τριρσταμπιπια, Α]Ἱοχαηήον παρ. ΟΠ γβιϊαπιβ. ἸΥΠΠΣ 65. ΟἹ πὶ αττ ῆσα5 
τιϑητιατὰϊ. ΤΑΌΟΥΙ οἵ Τουτὶ ἐπ δουνιταξοπὶ χθάαςς. Ἐοχοάίδητιδ οπιθπ δεν δος. ΓΝΕρ]- 

σεπίια Του ΙΔ ὩΙ1 ἴῃ Θμδυγαηῆα Πιβίουια Δ]θκαινᾶχι 9».]. Οαρ. Χ1..1. Ἐκ ΜΠΜΙΈΡτιβ Ουϊ- 

γἰῖθ8. Αατγαῖτβ π|}165.. Οὐτίουὶ ποῖδα πῃ Ἡ]βέοσιοοβ Δπριβῖοβ. Ἡδτοάίδηϊ πι8]α πορρϑπεϊα, 
ϑοοῖ!. ἵοκχ οοπῖτα Ποβῖθϑ τὰ τ τι5 Θκοσοθπ δ. Ασσθρία μπποπα. ᾿Ασοῖροτθ. Οδύηριι5. 1ἀπ|- 

ῬυϊάΙ ΑἸοχαμᾶθιυ 1] ΠΒΊΓΑΙΙ 6 Θπια οι αγ1 Ῥουτθοίτιθ. ὅαρ. ΧΙ. Αρμόβοοτα δἸϊηπθηι. . 1)6- 
Ῥοποῖο ἀθκχίνδϑ. Ὑιμάϊσατο. Ταπβδίπϑ οὐμ θη ἀαἴαν, Ῥαϊαϊαηι Δητὶοο Ιδο, ΗΠ τοίη ἐδηγθυῖῖδ8. 
ῬλΡμ ποθ. Τιᾶτι5 ΑῸγΕ]. ὙἹοΐοτβ. 1,08. Τλιτῖροτθ. Ιαπτι σᾶροτθ. ΑἸθκχαπᾶσι οοτία ἄθ Ῥοϑυβὶβ 
νἱοϊοτία. Ἀπά. Αρυϊοοϊαθ ]1απ5. Τιδιμρυλ1! ΑἸοχαμ ον 1] υδέγαυὶ σοπιϊηταῖιβ. ὅαρ. ΧΚ,. 
Τιδια υλϊπι5 ΡουγΟ οὐταΐτϑ. Τπιπιοτία] 8. ΟΠ Ραπανῖ. Ατίδαθὶ. Αὐΐδῆοθθ. Ῥο]ιδηϊ οὐτου, Ἀτ- 

ταῦαπτϑ. Δτίακουχοβ. Πουοάϊϑητιβ ποίαταβ, Οδϑδο ΟΠ βαροβῖζο. Α]1ὰ 165. Ῥιιοσὶ δά ἈΝ 

ἀπηο8. ἵΜΠ1|α τππᾶρηᾶ, ΟΔΡΕΙ͂ΝΙ π1π|15 ΠΟΠοσδὲῖ. Ῥυΐναιῖ. ΤΠ ϑιιάοττπι νοϊαβδῖαβ. Οαρ. ΧΡ. 
ΟΑ1 τοϊτορταάὶ. Ἐογοάϊαητιδ ποΐαταν. ΟΟμητηθηᾶατο. ἸΝαΐα] θη βυαπι. Ἐ]οτι5 ΑἸθσαπαάνιπᾶθ,. 
Ομιηΐα 5101 10815 ξαοῖας ϑοῖτσιιβι ϑοιστα. ΘΡθτᾶτθ. 5065. Αγετα οἷο. ΟἸιυ υβοβζουηβ σοτ- 
τϑοῖι8. ΟἸδάϊιβ Βαιραγΐοιβ. 1, δ ρυ 11 ἀφο] ανδίιομ 5 οοπεϊππαῖδθ. ὅαρ. Χ7,1]. ΝΊοναε, 
Ἐδδελνιϊαβ. 1)6 Ἡ τοάϊαπο. Πηροτατθ. ΝΟ δ ε15 ̓ ππρατιθητῖα. 1)6 Ὑ11115 ΑἸθχαηᾶνὶ ἀϊβοθ- 
Ριαϊατ. Οὐγαθ ρυϊναῖαθ, ΤυαηιρΥ 11 δδριθηῖια σοιπιηδη δαί, 1086 Ἰγίασιο ἸΝ]αχίτπο. 1 αιπρτὶς 
αἴτπθ ρότσο ἀ:ὰοϊάαῖυτ δὲ ϑπιθπάδεισ. ὅαρ. ΧΡ11). Τιαταρτιάι σδαῖα δουιρίῖο. ΟδΗ ἀπ8 
ποῖ ἴῃ τηδίδηη Ῥγίθηι οαρἑζιν, [ΡΒ ΡΡι8] Οοτηϊπαθαβ [Π1βἴοτ. βᾶ6ο. ΧΥ] Ἰατιάδίτισ, Ἐπι- 
ΧΟ Ποτατη 566] 6τα. Πὴ6 Οοπϑίδηξπὶ ΝΙαρηΙ οὐτα Ελππμοστα. Ὁ] 85. Τπππιοῃΐδ 

ἀοιιῖαθ. Τιδιηρυϊάῖπβ πὶ ἤποπι αἸποιάδίαν δὲ δυιθη δέν. : 
71,10. ΟἸΧΥῚ. σαρρ». ΧΥ. 

Ταρεν 1ϑίθ ΟἹΧΥ͂Ι. βἴπρι]1β ορΡΙΡτι5 βίπρι]α Οὐοτηπιθηΐαγῖα Ὑ δίοσὶβ ΘΟ] αϑέδα πὶ 
Τανθπδ]επὶ τθοθηβθῖ; 4πᾶγα οαριίᾶ δὰ ποῖ για θαπτῖι ΔΥριιηθπ 8 ΟΡα5. Βάροτθ, οὐ δὰ 1ὰ- 
γοπα]θιὰ οἵηπΐα γε]αΐ δίῆχα δἰπέ, ἷ 

128. ΟἸΧΥῚΙ. ; 
Οαρ. 7 Νοῖαθ ἴῃ Οδριτοϊτηῖ ΝΑ χΊ πιῖποβ. ϑιδιιιβ, ἀρηοιθη οἵ σορημοιηθη. Ῥαρίηϊιβ ϑὲδν 
τῖι8. Ῥγοσεγθιῃ. Ῥτοσον. Ὑ γίιδ, ἀπάδοῖα, ΜΙαχιπιῖηὶ }πδε1τ1ὰ, Οοπίομῖον. Ἠόοπιο 1, αἴῖπδ8 
Τληρααθ. Ὁποβιάοτο. ϑυάον. Αἀ ρΡβάθβ. Α πιδητιβ ἀοοθάοσθ Τμνδοϊβουβ. Τ)αοΐβουβ. ΕἾΔΙ- 
οἰβουβ. 126 ϑυάομο [ϑαπηαϊπεϊηίαμο 3.7. Τηΐδν μλ]1ἴ68. Ῥοτγαἄοϊοϑοθπβ. ὕαρ. 11. ΤΑΡτδα 
ταῦτα οατηΐβ ῬΒΑΡΟΠΙΡ 5 δἀβουρίδο, Ἡθγσάοτιβ ροπιΐπα τὰ} 8 οαποῦαῖ, ῬΟΊ ΝΣ ΑἸμθπδθο 
οοποϊ)ϊαῖα8. Οσπευτίατιβ. Ἀΐρα. 1λατὶα ἈΙρΘη 515. ΟὍΤΗΙ δὲ Οθίᾶθ, Οἷτοα 586. Ῥουῆοθῖθ. 
Ἡξεοϊοτῖβ νἱτῖαβ. ϑοριπϊηῖ Τιεοιῖο δἀβοτία, Νοη Ροβ56. 1π οἱορίο ροϑβίξιβ. ἘΓΘσ 5 οὲ Τ ῖς 
Ῥοτὶλ ἐα]ῖῖσα, Οαριτολμὰ5. Ῥόυτο 1] ϑἰταῖαν ἸγΓακ πιϊῖθΊι ΟὍαρ. 4.11. Ῥειρίτας ἴῃ ϑοάθαι, 



.-.-.. «ὦ Εν, :--»»------.ὦ. 

Αὐτοτ, τπξο]α Πδρυμ, ὙΙάοτι, Θρονᾶτθ, ἜΠΠΘΤΟ, Αμη8] οτιιἀ616. Οαρ. Τῇ. Ῥουτὸ οἰἄθμι 

ορεβιᾶ ἄαϊα. ΝΜ ιμι8. δοιννᾶ. βρθῦ, Λιβθαϊοη, (ΟΠΈΓΑΥΙΙ, ΜΙαμυ5. Οουριιδ, Ἡρυοάϊδηιβ 

εοτιθοῖα8. [)6 Τιοθοο ῬοΠίομθ. ἴάομιν ποϊαῖασ. Ἐβειβ οὔδιδοας ἠπάϊοίαμη. [Γμισαπιιβ 

ἐπνθηἄδτιν. Παροϑτγαΐουι ποῖ Ραρπδηάτπι, ππδηαθῖα τὶ }}}}}. (καρ. Κ΄. Ῥουγθοῦῖυμ ἴῃ Θοάοτα 

1άθτο Οαρίτοιπὶ. ΑΒβέγδοιῖ. Ῥο απ 1ατῖ8 δὲ ποῖα, Β6}1α, Ῥυληὰβ νἱοῖου, 1) 6 Ἡδτοάϊδμο. 

Θογιμίςα νϑβίουα. ὅαρ. ΚΔ Ἰὰὰ μος οαροῖ οἰάθιι ἄργο ἀδέαμι. [Γαχαῖδθ Ρευοάϊ. Αι- 

αἰΐαθ ᾿ἰτέογαθ. (ὐαβίθ!α νἱοὶβ ροβίροβιτα. [)6 (ὐδβ16}}18. φαὰδάδιη, (ὑδβεθ} φυϊά ̓. 1)6- 

Γοπᾶσδτθ, ἄσοοσθ. ἴανθπαβ. ΜΠΠ1τ65. Ἐουῖτι. Ἰάσθτα 86 ἴῃ ρατιθίθθ. Εἰ ποοθοδίιο Αἀἰχιι πὶ 58}- 

ΡΠ οΐαπι δὲ νεῖαβ. (αρ. Κ.1]. (οπεϊητιδῖιν οαάθηι ἴῃ Θαμπιάθπι ΟΡΟτΆ. Υ Θυἔαᾶ8 {ὙΤΘΠΏΙΒ 

ἐχοβᾶ. Αξγοταπι ρεγβάϊα.. Οοτάϊαπιϊ. Ῥραο!υβίομθβ. Ρυο]βίοπμεβ. ῬΏΡΙΘΩτιΒ ἹΜακίπιδ, 

Ναμπιὶ ἄπο ἐχουβδὶ. ὙἱἹοίουιβ Γαπίοτγιδ πιδπἀδοίυτη δὲ Ῥαδδηλι. Ογόδιι8. ποῖαίθν δἐιᾶπι. 

ῬδΌΠΙ ϊασοπὶ ἐποαπία, ἰΐθαι Νθεοομῖῖαθ δὲ Οδάγθηϊ ϑυγοσθθ, 1ζθπὶ ΟὨΤΟ ΠΟΙ ΑἸφχαμγ1ηϊ, 

οὐ ΜΝ. ΟἸγόδδο, ἰΐθι Του πδπ 5 δὲ ΕΥθοι]ρῃ1. Ζοβίμ θἴλδιη βοοονάϊα ποίαδξατ. ὕωρ. Κ.111. 

Ἐϊαἄθπι ραρίπα ποῖϊαπίαν 811, Νδθοθπαβ ἅ]1τπ5 ἃ} Απριδῖθο 1110. Ἠοχοάιαητιθ εἰηθμάαξυτ, 

Τογέλαβ ΐοπιὶ αἀποξαΐωτ, οἵ 4πατίιβ. Τρ ρταπιπια ἴῃ Ἰαπάθπι ΝΘ θη δ118 Ῥυρμοαῖαν 6χ Νί5. 

1)6 Αμβετε Ῥοοῖα, οἤτιβητι ἕατο. Οὐδάγαζιιπι ἀριηθη. Ηδϑπιομᾶ τπιτ}5, οἴο. Ῥοβὲ ΑἹΡ68. ΝΙυτ- 

Ἰπτανθ, ΝΠαγπιτν. ΝΝΜΓαυπιατ αἸτιι5. Ππάοπὶς Γδοῖϊο αϑϑαγιταν, Οαρ. Χ. Οοπζμχαδίις Θᾶ- 

ἄδπι ορθῖᾶ. Τοῖα οἰνιϊαβ, οπηπ 685 οἰ ζαΐεϑ. Ὑοΐαβ, ἽΜΘΠΟΡ 18 εὐ Οὐἱβρίητιβ. Οδρίτο!ηΣ 

πορ!ροπεῖα, ΑρΡΟ]]ο Βοϑβεϊβ. ἘΠ π5 βρεοΐγαμι νἴϑιχα. ΑΦΌΙΘΙα ὉτΡ5 πιᾶρῃηᾶ. Εοιο ἀἰδηιι5 ῬΗ:- 

Ἰοβορβυβ. ϑυϊάδθ ποῖα }}}15 περ βοπτία. 1}86 ΟἸΙδπιθηΐα Μαχιπιὸ α ΤΒεοάοβιο νιοῖΐο. [ὰ 

Ῥτοοορίο Οταβοο Ἰαθασα ποΐαϊιτ, ὕαρ. Χ. Οὔρρᾶ. Βαΐα. Οὐρὶ. ΟὔρΡ6118. (Ουρα]ὰ 8... 

Οαρδβᾶ, Τοχουαγία γᾶβα, [υ]ΐᾶπυβ 10. Π]αδίταζασ, Οδυροπθβ. ὕορα ὙἼτρηι!, ΤΑ ον, σαντα 

οἴϊαια πἀπᾶ. Ρ. Ῥιιποοὶ οἱ Ῥ, ϑαρὶπὶ δέου. Ἡδτσοάϊαπὶ δὲ Ῥο τ η1 Ἰοου5. Ῥογτοθίθμ πὶ (ᾶ- 

Ρἰτοῖπο. Οαρ. ΧΑ Οτρῖβ τουτάταπι. Απθοτιβ. Ῥσοθ]ίθπι. Ορρϑιεῖαβ. Βοπιῖαβ. ΒΟ νἱν, 

1)6 Αὐβοῃῖϊ σαγπαῖπθ, {πιᾶρίπθϑβ πονογιηι ΠηΡΡ. δἀοταῖδθ. ΟΔΡΙΓΟΙΠΙ ΜΙ αχῖπηϊ 18. ῬΟΥΤΟ 

οροϑιᾶ παναῖυσ. Οαρ. ΧΙ]. Τιαυνθαῖαθ ᾿ἰτίθσαθ. ΜΙαχίπιιβ Ῥαρίθηιδ, 1)6 Βα]ρίπο. Ηθοᾶ- 

τοιαθθ, πιθπι σα} Ιοοο ποΐϊδπάδ. Απϊιπα]α. Αφυ1]618. φαδηΐαπι ἀ1διθὲ Τλομιὰ [Ναιτγδῖ, 66 
βραϊϊαμα, απὸ 1 άρϑία 8115 ἀϊδιαῖ, ἀπιοθτιβ Θατι18 ππῸ 416 “δί Θ᾽ ΘΠ] ΘΒ 6586 δΐ 4]18. .5.1. 
Οδηβατὰ ἴῃ νυ]τιι. οΙρίο νοϊοταπι. Αππὶ ἃ ΟΟΠΒΌΠΙΡτΒ οὐπαῖι. ΟΔρΙΓΟ]η1 σοπίϊητπαία 
Π]αβίταῖίο. Οαρ. Χ111. Ῥμδομὶβ ἔαΡα]α. Αἀομΐβ, ξοσπιοϑὶ νοϊθθᾶπεὶ Ἰαπάατὶ ᾿ανθποῦ Ῥυϊη- 
οἷρθβ. 6 ργοοδοῖθιβ ἕεπιϊηῖ8. Ῥυΐπια ἀἰβοιρὶῖπα. Ῥοθίϊοα ρτῖπια ἀἰβοθβαῖασ οπιᾶπῖβ. Απ- 
5Ο0ΠΪΙ 1ἅτπ|8, δ 15 διποπάδξισ. Ἠπηθτι8 δὲ ΜΙ πα π ἀον ῥυϊπιΐ ργοροϑιεὶ, ἴθι Ὑ τριλι8. (ὐδ- 
Ῥ᾿τοΙππ5 Ῥοστο δαϊαταθ. ϑαθρίϊπιο ἅππο ᾿πϑίϊιςιο οοθρίᾶ. Ῥδιπιβ ἀθοϊαυδίασ. Τ᾽ 806]- 
18, ρΡοοῖα. ὙΤοχοῖϊιβ, βουιρίοσ, ΒΔ 4111ἃ ροθίστια. ΜοηΙ]οϊταη. ΑἹΡᾶ6. ἴπᾶιγθϑ Ἀαρίδρ, 
Τ)6 βϑρυΐοτο δι} 100 15 ἢ]146 οἴο. [5864 Π15 181] δά άϊξαμη 681. 8,..1 Οαρ. ΧΙ. Οοπεϊπυδη- 
τὰν ΝΝοΐδθ βδαθάβιῃ. ἨἩοποτῦδαῖὶ. ῬγΟΡϑυτ Ἰδοίῖο δάβοτία. Ἡοποι. Πιρηῖία5. Αβϑυσρθηαὶ τ6- 
Ἰρῖο. ϑΌρουθια σοπιθ5 ἔοτιπδθ. Οδρίϊγα, Οο610 Ἰᾶρϑιι8. Μίπάμπβ. Ο86]α πηδηται δὲ ρ6- 
ἄσπι, Νίακιμϊδητιβ ἸΟΠρῚ8. Ῥ]Δητ18 ἔα, Οὐοιηρᾶριβ Ἀδρὶτβ οἵ Ῥοπειβοῖτι8. 1] ι8ϊΣδητΓ, 
Οαρ. ΧΥ͂. τάξει Οδριζο]λπλ 6. ρΡοτοθπβθῖασ. ΝΠ τηδΐῖθυ. ΝΠ ἅπιι5. 1 αὰ5 ΤΊΡΏ]1, Τλᾶτο. 
ΘΟΒυ]αβίϊουβ. ΝΝῖ 6554111Δ6. Ῥοΐβθηῃβ Οτδίου. ΝΝΟΘΊΠΡιι5 οἱἷΐο πχοσθβ ἀαΐδο. ΕἸοφυθπίῖδθ σθηδι8, 

Ῥείσομῖιβ δϑϑοιΐῃβ. ΕΠ σιο5 Ῥυϊποίριπι πονόταα. Οὐοτγάι8 εὐ Ν]. ΝΜίακίπιιβ ἀθϑι ἀογδηΐαγ. 
Ῥατθηβ. Ηοππιθτιδ ρΡ θυ 186 ργδοϊθοῖιιβ. Αθίαβ (ὑδγᾶοο8}}1 δα Τα πϊου 5 ΝΜ] απχι τη. Ῥαδϑὶ οὐ πδ 5 
ἴῃ ποῖα, Ῥτοάίρία οαηαπι Ὁ] ] απ εϊαπι. ΤλΡὶ ΣΡ Θὰ ἸΏρΡτασϑὶ. ἔὔπαῦτα Ρυ]οτίοσ, Εαπε5 ἀθ 
φΔΡ111158 πη] ϊθσιπι, ΝΠ] ἐδοθπάτιβ, Ἱπηη πη τ  01}18, 

. 11ὃ. ΟἸΙΧΤΙΧ, Οαρ. Τ. 
ῬΙΔΌΣ: ΜΠ οϑιθ]]δυιὰ βἰνε ῬΗδβιηδῖα Δ]! 4 ἃ Θπιθπἀδῃξισ. ΑἸ]λαπν ΟΙοτο. ἄοσθϑ Ποὺ- 

"5 οἹεπὶ τιιδῖϊοῖ, ΑἸΠϊὸ ἱπιθσάϊοξιπι οϑυτ1β βασθγάοειθιιβ. Α1110 τοβᾶβ ᾿πιηρογθ ΟἸ]ταπὶ 
ἢ Ἀερυρίο. ΑἸδθχαπάνὶ ΝΙαρηὶ δρυιθίαβ, Ἐππιβ ἐθυπι] θη: ξδοίποσα 1]δπιάαῖϊα, Αἰμθπδθυβ 
εἰηθηδαῖισ. ἸΝΊΘΟΡ]6. βουιριτίχ. ΑἸϊο 46 6δο [Α]εχαπάγο Ν... Ῥυγιῆο ε͵τι8 Ἰϑυιάδίοχ, 
Ἠοπιοταπι επιεηάανὶς ΑἸοχαπάθυ. ϑ.}]1πιϊξᾶθ δπλπηΐ οἰ αδάσθιη, ῬΆΙΠΟ ποϊαΐασ. ΤΟΒΕΡῺΣ 
1ἰτ]1π|8. ροπαΐμιδ, Τηξβο]ϊοῖτα8 ΑἸοχαπάγι, ἊΑθϑιμηδῖῖο δ᾽ αβάθη ἀρι Ἀοπίᾶμοβ Ριίῃοῖρ 6β. 



ΦΞΒΗΝ ἀδ ----. 

εἴς. ὅαρ. 71. ΑἸοϊατα5 Βιὀτηατπτιπι ποηῖθπ, ΝΟΡ πα δ] τα στι. σδπξἔϊαπη ἔῃ Τηβουιριϊοη θα 8᾽ 
ποίαία, ἃϊϊααας ἐπιιβεϊδίιοσα [σορηοιηῖηα). ῬΑΠΠΥΟΒΙΒ. ᾿Αρπδχαϊ ον γάρ. οετιέυβΈΘΕδΣ 

ΑἸ]εΙα͵α. τὸ ὄν. Αὐθῖαβ οἱ ἀπάγθαβ, Τάθπι ἁποῖου. οοὶβ ΛΠ] οἸτ)ὰ φτοάερίοδα ν γί. Βἤαρ 

ἄφθαι πομου, .Δ]]ο] α] ατίσιιπι 116105. ᾿ΓΘΠΆΡΙΒ16715. σαπθηάι, ΑΔ αὐάϊέδο. ΝΗ τιβ βουίρέουν 1πΞ: 
σορσηϊδιδ, Τ)6 ἃϊαστισην σοῦθ. πῇ ηῖ8 οοΥχθοῖτι5. Τγοϊιοηΐο Ῥϑυρθυᾶπι αἀβουίρευς Ἰἤνοτ, βιεὶ 

Εεσοταῖῖο ἐπ Π8}06}}15.. ἀρ. 1. ΑΒϊρατθ. Τ᾿ Θματαβ. οιμασαϊατυν. Τοτγαβ. λά ἘΠΡ 6 ΠῚ, 
Ῥαΐδβοθιθ. Τηποίθβοοι οἴ. Ἡόπιο, νῖξτα, 1 οπγϑῖι Οδεοι β᾽ δοβεϊπιατῖο Ιοπρα. Οοπέϊας 
τ οῖαβ. Οοποῖο. Ε]οσαη5. Ογδραβοιίατα, ΟΥθριβοῦ]ι5, ΟΡεϊμηϊ. Ορεϊπιαῖο5, Οὐτία δὲ (πτ- 
15. ϑαηραῖδ ποη δἀομπάτι5.. Εἰνδητι5. ΑΡ)458.. ΑΒϑυγαΐα. “Βι᾽ ομ18, Ἐπ Ροϑσξιοπθβ. ΤΟ  παΥτι5 
ρτορα5. (ὐπνεῖδ, Τὺ ΡΊβοΟΡΙ ἃ Βδρίθιιβ. δὲ Πιμρϑταζουῖρ 5 ογαϊπδει, ᾿Την οσεντοῖα ἀὐπιὰ, Ὁ ἰᾶ- 
ΒΟ]15 δ σξατον Ομ ἰδοΐθμτιαθ. Αὐβοο θυ, ΟὐΟπ]θοία]ῖβ. Οὐϑι5. ΤΠ τ ατῖι5 [οαάφθην ναυνϊθξαξο, 
4ὰ μ1ο, οἰΐαπα ἴπ 1050. οαρίτθ ΒΟΟ. ὩΟΒΙΘΗ ᾿5ογιρέιπη οδὲ, .5.7. 1Ππδεγαῖϊασ. Οαρ. 227. ϊ- 
δἰΓποῖτι5. Οουαρεῖδ. Οοττεια, Οὐουαῖεῖνα. ΑἸξογαΐσα, Βιδραξάξιι5. Ῥείου. Ἱπάποιϊζοποβ. Ῥεῖ-. 

νι θρία, Τ)δαϊρπδίϊο. Ἀρτζατο; Ὑ δϑιλεινα. 8δοαυ]αΐαμπι. ΤΑ ΠΟΥ Ια δ᾽οῦία Ρ6111ςα. Ῥ]δοϊξαιῖο- 

ποϑ.- ὉΡδάϊθητια. Πη]αντδῖτιβ; ΤΙ Θηατῖῖ. ΟΞ ΑῸΡΙοα] γτι5. ΓΑΙ Ιρηαυι. ΟΟ]] δέου 5. Ῥγόθάτγδ. 
Τα το} 1115. ΝΠ ἀΙἈ11τ88. Τ)οιη]5111458. Οοπῃίίηροτθ. ϑδουδιηθηξα! τοῦ. [ΙΡοποἢοϊαδξας 

εἴο. Ιιονίρατο. ΝΜΠηϊβέου 115. Τοιπμοιιθῦγαῖιβ. ΠΧ 1 1τῖο. ΝΙαπι5. Ζοῖαβ, Ὑ δϑεῖβ Πυκιβ. 
Αὐοβιπιθίαϊοτι Ῥοταρυσηὶ. Ἰηξοτά νοι, ΟἿ ο 54} 1 5ῖπι8 δπιοπ δίτσ, Τπίουξαπη 196 1Π8. ϑᾶτ- 
Ταϊτοσηῖς  Οτδϑί τη.  ΟἙμ σα] τ5. δυελδα οαγτόμῆϊ. Οοἰμοίγει5. ἹΜΠΠ|1 65. ζέον. Ατε- 

ποητῖαθ. Τρ ̓  πδ]αυαλτιπι. Οἰδξατοῖαθ. Γ6.1ῈῚ ρᾶποβ. Τιθφειβ τχουθὶ οἵο, Ιηϊοϊοσαπίὶα. “Ζβοπέ; 

ξοτῖοϑο ἴασοθυ5 46 Ανθημηῖδ. (ὑομταάι5. Νατοιο, Οπιδίαϊιβ,. ΟΡεπιοσθ. Ατοονοὶ Το η8- 
ἰἰο. Διποϊᾶτβ ἌΡ᾽) α8 οοττίριϊαν οἱ Π]πϑίταϊασ, Οαρ. 27. ἘΠΘΙπιοϊάϊ Ομτοπΐοοι οοτυϊρίξας 

οἵ ΠΙτπδίτατασ, Ῥυαχὶ, ΝΓατταυῖπαθ Ρ61168. Β᾿α]άοπεβ. Οὐϑμιᾶβ Ῥυαρθιβὶ5. ἵριοὶ δὲ Εμξος 
οὐ1ιι. ϑαῦπουνατθ. ϑίδειο. Ἀθθῖνα. Ἀοηϊᾶ πιᾶῖου Οὐ 15. Τπϊογάιθσθ, ϑι]νοβοῦτο. Ἀδάοραϑί. 
Θῆναο. Οὐὺ πιᾶιῖβ. 190 4}1 81αν 1. ΤηρΘη5 1 ΡΟΡι]1ι5. -«ΝΙαποπίθβ. Ν αὐγιεῖβ. Ορὶ παι ϑϑἐπιαβ. 

Οτάμᾶ. Οταπατία. Οταπαῖδη. ΝΘ άϊδπτι5, ΝΘ 414115. Οτπδῖτβ Εοτειπᾶ, Ἑ καοιίοτο. (ὐδπιὶ- 
παΐα. ϑ..65101115. Εασοτο ἀθ ποᾶϊος ὑδη65. θ1ανία. ἀπηοηδ. Οτανοάϊξζηθβ, Ῥογίϊποσο (ο]- 
Ἰισοῖθ Αὔβίᾶδ. Μάτιοα. Οὐθάμμταρ. ἘΣ ΡΆΠΠ1. 6. Οὐιιοῖπιην Πα] σῖτα. Οοπβδρίρατα. Τδτὶρ τα. 
᾿Ξ Η : ; τ : : : 5 ᾿ 

ΟΡ ϑεϊπαῖϊα. Τοιβεδυ πηι ηδτδ. ἀ ἀο]6Π8. Τιαυάδγο. ἸΝΊἸοο]αῖζαθ. ἸΝαυοῦΡ 115. Ἀ ορηταη, Εἰ ἰβέοϊα 
οοεῖο 1αρ88. ἴττῖΐαυθ. Τχριοάθνθ. Απάϊοπεια, (δγαϊηδ]ῖπη οτἱρὸ. Τ)δν Θβεῖτθ. ΤΩΡ 8118. 
Τ)αοῖα. Πθ)αηΐα. ᾿Αδβεπασιπιην. ϑῖαρα, Ῥοῖτϑ ῬτῸ ρΡοθπᾶ. Τιαἐγα ποῦ. Ὑ1115, ΤάΡοτατθ. Ππηϊ, 
Οδἤβιαϊοβ. Τὐτραπίοτοβ. ὕὕσραπᾶ βουτττῖαθ, Ῥαγίατγιγο. δ] ηλο] αὶ 1ατ8. Ἡουθάίξατο. Οδ- 
ψΠ]αῖῖο. ᾿ϑαχομθθ ϑαονὶ οἵ Οτυδθοὶ, Ῥυΐταῖ ἴῃ Ῥσοϑὶῖβ. Αἀ Ραρηδηι τα οξ δα ΘΡΌ]α5. ῬῚ]Δ- 
πιδπ.  Ἰπάθιταβ. 1 ὐπδα πιοπεῖᾶ. Τἠϊτοτοθβέμβ. Βουπα ἀοπιιβ Ῥεῖτι, ὕαρ. Κ2. Οἰδδὶ αἰθα 

δηλοῖ. Ῥοιηροπῖιβ ΤΟ. δὲ Ουϊπε]λαμπτιθ 1] πϑἰσαπέιν, ἊἈἸῖα ἴῃ Οὐ ΠΕ] απο. Τιοηριιβ, ἔα 

τὰ. Νοι μᾶῖπ8. ϑδδρίιβ παῖνδ. ΘῈ]ΡΙἃ ΣΠιιδέταξατ. ΑΙ]Ιᾶρᾶ. Τπηπθχιηξ 4165 Οδοοᾶδθ-. 

τπιοποβ: 1Ἰάσμι 8] 15. δ]θοίι. ΠΟ] πο] 45 διποπάαϊζατ. ΑἸτοπῖροπα. ΑἸ θμτι8, ΑἸΠδρατσι.. 

ΑἸΙΟρ ΔΈΟΙ 68. .1}δτι8 Ἡροπὶδ ἙαΙοδπάι. Οαρ. 711 Τὰ ϑαρο ροιίασθ. ϑαρῶπι ἀπηρ Ια νϑβῖβ, 

ϑαροβ. Μαπβιοπαχῖτδ. ᾿ΘαΡΘμτΟὨΙΔ. Τατηρδ65 ντἔσοαθ. ϑιρνοηϊοηῖα. Οοποῖίθ. πη ξαϑ8. 

Τπαποϑοοτοὶ Ἰοουϊδϊου βι μη 1τι8) Ὀσβατῖτι8. Θαάσδνο, Εἰ ρἰδσορίαια, Βαποα, Ἰ)οϑέδηβου. ᾿ἰχ- 
βϑοιῖου. δπάρηνϊοϑ αὐτοὶ, Αβροῦ πυπηπιι8, 1}6᾽ (ὐονηπῖο ἐπ Ῥοιβδίιπη, Ια] αἰδοεὶ αα Να- 

Ἰδῆξοβ ταΐδ81.. ΕΓοβριυτιι, Ἡοϑεϊεπιαλ. Ατιδιι5. Τπποἐοβοθίθ. “Λοῖΐο. ΓΙ αοοποβ, Οὐ] αγζτιβ 

ποιϊαῖαρ. Τλίασοπ. ΘῈ οἰ που 18 Ῥαμβ. Οτδάτα ρα 8. Ὑ ϑῖο. Οτορουῖνβ Μἰδριίᾷς Ζοϊοοὸ ΗΝ 

Τοϊα]οροταπι θη ἀαίτν οὐ 11} αϑίτατατ, (αρ. 7.122. ΟἸαμτδοὶ ἸΝΠοπαβίθει Ροξθηΐϊία. Οὐἴπδ5 

ταϑοοθᾶϊ Ποθα: ἥαΐξ νῸΧ Θχρ]ϊοαῖΐετ, πη ἀουητηϊοαΐτι5 Ιοο58. ΟὐτΣ]6, Μίαπβυβ. Οατίϊαπα 

δυηρ!ίεααο. Του! παῖ πθ8. ΤΠ υϊπανῖᾶθ. 801141, διιτοὶ. Ταϊτῖο. Ῥαγθῆῖθβ. Ῥσοραπιϊμᾶτθ. 

Βοποβοῖατθ. ΟἸππίδοιμι, πά6]6. Πρ υῖο. οι πα. ΘΠ ρου ουλτδεὶ ἦθ σἀσέοτο δχοιηΐασι. Αὐ- 

οἰϊοϊανίθδ. ΟἸ βίου. Οὐοπρτθϑϑῖο. ΔΛαοίουιῖαθβ. ΟΣ 6] πὶ Τλαοῖα ΟΠματία ΟἸπϊδοὶ ἔιη- 
ἀαιεῖκ ΠΠυρεξαῖταχ. (ἀρ. ΤᾺ. 1) 6 Ἰδοτυαηᾶϊο ;. δ᾽ διηον οὲ λοϑεπαδιιο, Ῥγάθοορβ. Ἐπχροβὶς 

τὰ8. Ῥτοουῦ 86 'ρ8ο.: Ῥχοζο]αξα. π10168. Ταῦ Ανιοῖλ, Ῥγοῇοθτα. [Υ̓ ἐγροσα. 8}.]1. ᾿ἀμποάδηας 

Ρᾶγνιιβ. 108 Βτονγοτὶ. ΜΙεάϊο]απιδ. Οου}}8 πιθῖοτο, ΟΥὐ1}16, Ἐαρτῖοα. ΜΙ Δομῖπα, Βιδομῖδ, 



Αὐϊα. θα. Εχιγπθθοα πδοβίπα, Οοηβειτίε, Ἀϊρίαι οἂπα]ο5. Εἰχ. ϑιυρίάϊ 001168. Οτο. 

Ορίπιυβ. Εοτταπαῖυβ Θαρ]Ἰοαταν δὲ οιηθηἀδίν. καρ. Χ. Ἐρἱρταχαμηαῖα 1Τιαἴλτιᾶ ΠΟΠΠΏ]18 

ἐχοατίαπτοτ. Ῥγταπιῖάεβ οα]ϊάδθ. Τάτιοτα βουρία. ΝΙΘάν]]α γϑυθοσιι, ΟΙεοιᾶ5, ΜΙυθ86, νἱβ. 

Ἡϊππίβοιβ. Ηϊηπαβ, Ἠϊηπᾶ. Νιίμπίαρ, Εταΐτιαι οοποοτᾶϊα, Οὐἀϊα. (οπϑαπιῖμηι 6886. 86- 

πϑοᾶο εἰ ΝΙαδοοπδεὶ δἀδουῖρία νεῦρα δαιδοι]απίατ οῖς. ὕαρ. ΧΙ. Ὑ 6}16}..5 Ῥαϊθγουαβ, πιϑα- 

ἄοβις αάλμιτις. ἘΠ 5 βε 15. Τά 6πι ἰϑοϊαῖοτ. Ὑνδηβοῦχϑαβ, ψοτῖοχ. Οάρβα. Ανυμάθ, Μκτα 

οοιπορᾶϊα. Τηροπΐα παῖυσα ἀσπίιν, Αθεαίθβ Οτδΐοταπι οἵ Ῥοδίδτιιπι Τιαιίποταπι ἀτοίαθ, Ρυὶ- 

πιὰ Ῥοεϑὶβ Βοπιᾶμα. Ῥαζΐοιοιιβ ποΐϊδίασ, Ρ]ασεὶ αἰρπῖίδβ ἴῃ (ομηῖοὶθ. 1)6 Αἴταπιο δὲ Το- 

χοπῖῖο. Ηἰβεουνϊσοτγιιμι 1 τἰποττη δοίαᾶ8, [6 Υ 9}16}} βθουγιταῖθ 6 'ρ80 βδουϊρίο ᾿πάλοΐαπι. 

σαρ. Χ͵Ι εὐδόκησα. Τ)ὲ Βαρτίθπιο ΕΠῚ: ).6ἱ. Τὰπδγγάῖατ δα! ὁχ οἂρῖῖ {Π],Β, Νῖαι- 

ἐμδεὶ. Εττου Αργαβαπιὶ ϑουιεθῖλ. ᾿ιβεϊομοπ Το ΐβ5 Ἐπιομαῖζαε Ἰαυάδίατ, οο. (ἀρ. ΧΑ. 

Ἰξοοταῖϊ δάβουίταν ρὸν δὰ Τλεππομίοιπι, 188 ΠΟΙΠιΟρΘπΐβ, Οᾶβρ.. Ἰιδυγθηῖῖ, οἵ Μ. Α, 

Μυτοι. ϑοδαϊ5. Τλϊοπγϑῖι5 Ηδ]ίξανπαβ85. οὲ Ἡαγροογάϊτιοι ἐπδιτδηίασ, ΝΙαγοῖο ΔΌΒΘΙΗΒΌΠΙ, 

δ δο εἰ Ῥαΐσιιο ποβίτο [ιἰδίοτίοιαν ὕαρ. Χ77. Τα. Ἡοιοπιδηπὶ Ἰαῦθ.. Μιτθίαβ. ποϊδίυτ 

πο ἀπὸ Ιοοο. Εοταξίτιβ {Π]υδίτατασ, Ὑ ιθῖβ οαχαῖα διπθαῖία, Νίθειθιθ. ἸΝΝοίδξυσ ὅθιν τι 

γυ]ραῖαβ. Τογθπεῖιβ Π]Ππβίταξασ, Ῥϑάο δπιθῃάαϊαγ, ΘΟ ΒΟ] Ἰδϑῖθϑ Υ εἴαβ Οντἀϊδη8. ΑἸεο- 

χίαβ, Ῥαποϊτίχηα ἀπιρῖρια. ΕἸ φαϊζαγθ, Οὐττηβ ΡῥτῸ πᾶν. Ἐψθ80 πδαΐιοαβ.. Χγδηάτὶ 108. 

Τιοου5 Πεμιθιυὶ ῬΏΔΙΘσδοὶ ποίαϊασ Α]α ἴπ ΝΠυχοῖ  ατὶῖ5. ὕαρ. Χ͵΄. Τάτοσπα δυιοΐοστιπι 

δοοιταίίοντα. ΕἸοΙ Ιαπ6. Τοοθαβ (δ 6561118.. [πβέα, Ῥτοσθβδαβ. ΜΙ ΔΠ111π|5 θχρηοδῖατ, 
ἹΝΓΔΕυ18 5Ὲ} ΔΥΠ15. [ποιία  βϑιμηττ ἔθαιριδ. Τ)ΘΟΟΘΈΌΏΕΤΟ. Ῥτοῆυειηβ. Ῥίδου]α, Τ᾿ δβῖπι5 θηιθη- 

ἄδλταν. Ῥίατο. Ῥίαρο. ΕἸΟΥΙ ρυΐηδα Ρ8ρ61}186. θχαιπεϊηδημίαν δά ὅς ὦ, ὅαρ. ΧΡ Δ Τιονῖὰ 

᾿δηᾶα ποῖ περ]σεπάα. Απϊπιαάνοτβα υδθάδπι [4118 ἴῃ Οδπεϊπθῖτο ΘΕ ἐκ ΜΙ͂θ, ϑετ- 

γἱὰ5 Μαρίδεον ὕ015. 1. Οτααυΐαβ ποίατισ, Γαιοῖ, Ἰπάϊρπαπῖοσ. Τὰπιθῃ. ΤΏΡᾶσ. 80]. 

Οαρ. ΧΕΙ] Οὑἀανίαθ, Τηαβιυποίοτθβ, ὙἹοϊπανῖ, Βθσπο ΑΡΡδ5 βαιἀϊουθ. Τ᾿ δβϑίαπιθμπέιιπι 1ο- 
4υϊῖοσ. Ο]απιμΐα,, 1π] πϑε1{18.),. ἐπήατία, ΟΞ ΟἸ1ΔΟΘη 518, ΘΟΘΠΟΌΙΣ παϊηϊπιὰ ΟΝ δ πηΠιΐ 

Ῥτορτεβθβ. Ἐι. ΟἸαροσ θαιθηάδειν. Οο]οηΐαθ. Οο]οπῖοί. Οο]ομβῖιρα, ΟἸαπίδοὶ οο]θΡαλίδδ. 
ΟΡ ϑβεγγδηίία εὲ θραϊα ἀλοσαηῖ, Βαογμομὶβ ᾿Α ΡΠ Δγ15. 1]πιϑίσδ!ιο, 

; , 1. ΟἸ(ΧΤΧ,  ἀ! ᾿ 
Οαρ. 7. Ταῦ Ῥ, Βειαθὲ. ἘΠῚ5 Τοτοπίῖιβ. ΟΒ βαθμι. Π6 Ο. Ἑδότπο. ϑοθο]α ἀνέκδο-. 

τα ἴθ Τ ουθπεϊ Ἐπ πσμυα. ἀθάμ]65 δὲ Ηϊβίσίομθβ διπορθαμΐὶ ἔαθι]α5. (Οὐ 1 ΠΕ] 1 1τι8. Θιμ ἢ - 
ἀαΐυν, Ῥτορουεῖ Ἰοοι8. (δ]διηϊίαβ. Ἐδίδιιθα, ψαπῦπι. Τοΐαα. ϑαπλαπι. (ΟΟΡΏΟΒΟΟΓΙΘ. 

ΓΆΙΩΡο. Ῥτγοάτοοτθ. ϑ6άμ]ο. Νίουθιιβ. ϑ6πδϑιθ. Ουρθάϊπαι, Εδγΐοτεβ, ϑοπίσμι, [Ὁποιιδ. 
Θυζγαῖιχα. Οὐ]οτ νῖντιβ, [3ου!θαπάπτα; γϑτῖβ. 5.1 β8ηι5. ΟΟἸ]οαυΐα Ρπ1671118 Ἰατιἀαπίιτ, 86]1- 

εἰἶοοι, οοτίο. ϑοιηϊηια]ῖου. ϑθπθχν. σοηνιίατη, ΒΕἸδρίϊλιιπι, Ὑ ΘΥΘΠΓ 18 - 11] τιϑ δ  Γ, 
Ὡρ. 11. Ῥετρίταν. εἄάομι βαθυὰ. Οταϊῖίαθ. Οταῖθβ, 1. Ἀν 1δπ8. Ἐπριοτθ.  ὐπΊ68. 

ἹΜΠβοτῖα. ΕἸθραπβ. Τ)οπδῖτι8 οαδιϊραῖαν, ΝΠ 5ογθ. Ἐ]θβαπτουττα (510) πιαρ᾽δίοῦ, ΘΟΟΤΕΙ δὲγ- 
ΔΠ 0. εἴς. ϑοοτίϊα. ἁτπιγ. Ὑλοΐον οπηθπάδευσ. ΓΤ ριι5, ᾿ποουϊὶ β6χπ8. Ἐπ ρταρ πῖπι5 δὲ Γ) οπδίιιβ 

“ριπθη αι. δέν... ἘἈθιηοσάθοσθ, Ἀϊνὰβ ἄδηθο Ἰαπάαϊατ. ὅαρ. 111]. Ἡϊοτοπγπια8. Οδ- 
τα]ορο Θιπδου]δῖθτ δὲ {Π]τπιϑίγαϊαν, (ὐδβίουβ.. ῬδιηρὮ1}1. Ῥρένιιβ Πϑαπηῖδηῖ. Λπτίποία οἷνὶς- 
ἴα5. Αμτίηοὶ Οταουϊυσα. Ῥιυϊποῖρθ8, εἰ ϑομδῖμβ. Ἰρποιηῖηϊα οὐιοῖβ, (ὐ γΙβῦ18 1 ΡΤῸ χη8- 
16 Ποῖβ αὰὶ 46111185. Απεομλητι5. ΝΟΣ ὁ Ομ τβιίϊδηθ8. Ἐάθτθ Ἠΐϊοιδρο]65. Τδυ8 [5. Οδϑθδα- 
Ῥοηὶ, δῖο. Οαρ. 277. ῬΊυτο5 ἴῃ δα πάοθπι (ὐδζα]σριπι σαδίϊραίιοπθβ, ΝΜΙοπίδηΣ τηα]ἱεῖα, ἹΝῖ6- 
χίμ111α. Οδίδρῃτγροβ. Τδιίαπιι5 τπᾶρηΐ Παρ τι, οὐλαη παοτθίϊοιιβ. Ῥατέτβ, Πδθσθϑ158. ΕἼΟ- 
Το  ἰβϑιπηαβ Πιῦατ, ἸΝΙΟθἔουὶ (510) Ἰπίθυργθβ ποίαϊασ, Βανιάθβαπεβ. Τιθάθοϊηιβ, Ο0]16- 
Βίαμη. ἘοΟΙΘϑῖα ππινοῦβᾶ. οἴο, Οαρ. Κη. Ῥίρπονια. Ἰπηᾶρο ἔδοϊι, ϑαποῖσθ. Ῥαϊθηίΐοτν. Νο- 
116 Γδοΐπιη. ῬΙεθῖαβ. ΟἸδπηθηῖῖα, Ὑῖροσ. Ἡογούχη ἴπ ρα θεῖα οο]διέσο. Οππίουὶ οοχητηθῖ- 
ἄδιϊο. Τ᾿ απηοβαβ. Ἱπεδυξοτό, ϑοδπάο]α. 1)6 Πατεθυβμτιβδίο, Οὔ νῖι58. ΝΓάχτῖπΟΡΟ]15. Οὐιπὶ 50- 
λυ, ὙΈΧ111ἃ δὲ β]αλι. πὶ Τϑυ 5 ἀαπά18., Ὑλγρίπθα πσρ8. ἘΣ χϑυῆανθ. Ἀατίβροπα. 1,ἅτι5 
Ἰοᾶπ. Ανοπίιηϊ. Ῥρέτιβ δὲ Ῥδθ]ὰβ Ἀομιδ οδϑϑὶ. ΑἸτὰβ βᾶπραῖβ. Πιόρηαπι. Ἐ)6 Ἡδητῖοο ϑέε- 
τοῦθ. ἵΝιιθεβ 'ῃ βοῖθηο, Ῥοΐθηϊθ. ϑοιυπιᾶσῖβ Οτιπίοτὶ. ΕἾτ5 ΠΡ ν 1. Ροττο 1]]πι5 γαῖττ, 
Οαρ. Κ.1. Οομπγοτιϑαῖῖο. ϑαϊνίδηλ ϑαιίγϊοιιβ ρϑσ, Οατῖταβ ργαθοῖρυδ νἱἰτίαθ, σοίϊμπογαμι Π46- 



1145. Ῥοάδοτο, Ῥτϑθδίασο, Ταιοϊάτιβ σο]υ5. ΑἸϊαυῖ5, Ῥιοβοσιρεῖο. ΟἸβδφαδπίοσ. ΟἸΣΙα] 65... 
Ῥυταμπιιβ, ὙΊβοοτα, ϑαποίῖ. Ἰηηοοδηῖία, ῬΟΡΏ]ατ5. Ὑ αβῖατο Τπ μππιατϊξας, Ἐοεῖοσ. Ἀοὺ, 
τδηϊ. Ποτῖτο. ΝΝοίδα τη ϑα]νιαπι Γι ἡ. Οαρ. ἘΠ. Ῥεγρίτον ἴῃ ϑαϊγίαπο. Τιαιβ 6]5 δὲ 
ἘΠ111Γὰ5 δ Πρι]ατ5, Βαραῦαϊ, Βαβεῖδα, Βομᾶ. Θδηρι15. ϑίσαμπρα]ᾶτα, ΤορδΘ βρξοῖθβ ὃχ Οαΐη- 
{Π1ατιο. ῬΟΘΠΆ]1π5. Ῥοδηδ6. ῬΟΘΠ 8115. Τπντάϊα, Τ)οίεηθτθ, Τρ βεο]ατνει. Ἐρ᾿βίοϊασθβ. Οτᾶ- 
τὰ. Μία)οτθϑβ. ΜΠ ΠΟ 65. ϑαϊνιδητβ ρατάτη παοΐδητιβ ᾿τ6 Πδοίιδ. Ὗ τἀ δ] δέ, Ἰροβποβιβ, Ῥε- 
ἩπγΊοδ115, Το θοϊαθ πγ06 85. Οποῖα. Ίῤιτο ΘΟΠΈΏΡΘΓΘ. ΤΠ νοποῖ8 Θθ μ δέητ. σωρ. 11 Τὰ» 
νϑποὶ ἀϊρηῖῖαθ. ΝΠιδιῖατθ. Τάροτσοβ. Ναρίβξου νἰσταΐθμ,, Τσριδσθ. Οδρυά. ϑεοοαπίαν, Οὐοαις 
Ῥϑῖα. Τρίάομι. Εσάριθη. “ΓΙ απιίπα, ϑίπιοη, Τπναποὶ οδηξζαμη νοΥβιι5 ῬΟΙΟΘ ΒΘ ΠΥ, 
(αρ. 1 Χ. Ῥεοιγατοσιαι τηδοι]δθ, ΤΙαροταβ ΑἸμθα58. Τ)6 δο. ϑοβμο]ιαβἕθϑ ΑὐἹβίορ βαῃῖβ 188- 
ἀρίοτ. ΑὐμοΡίτβ ΘχρΙ σαϊταγ, ϑυιάδθ Ἱπέθυρυθβ ποϊδειν,. 106 πομπι]115 ΟΥΑΙ Ἰοοῖβ πο 
ΤΠΆΡΌ86 τοὶ. ΜΠ Ια Απιοτῖθ. ΑΙὰ ΟΥἹᾶϊι 1] βέγδητιτ. Τρϑηλτον ἘΠ Ω, Γιατὶ ὙΡΏΙ. 
Τυϊάαποβ 1ῃ νϑΐδα “ΘΟΠίϊα ΟΥ̓ΑῚ ἀϊοξιπι. Οαρ: Χ. Ἡνδτ Οάς Ἐροάοπ 1. ὀχρτεββϑᾶ 
1115 ῬΌΟΘΙΙ5 πϑοΐθυιοιβ. Βοσοδτ Ε]Απατη 6114. ᾿Οἀ6 111ὰ ΤἘ81166,. ΘΑ]]ΐοα δὲ Ἡϊβρδηῖοα δάτμηι- 
Ῥταΐα. Τι8τι5 Ἄγ Ο]8 551, Ἡογαΐϊτβ 46 Ηοῦτο Πανίο 1{Π]πϑίσαΐαν. ΤΠ] ου τὰ οαριζαμῃ, Νἧ δαᾶ- 
τλΐτατὶ. [Ιἄθπι Ἡ δεῖ 1Πτιδιγσαϊασ, ὅαρ. Χ Ῥύ]ιηο οοτάϊ δἀ]θοῖαβ. ἘΣρίαϊα5 νοχοιβοαῖον 
διιθη ἀδίασ ; ἴΐθη ΘΘΠΗΕ1115 ΕἸ] σίμα5. Ῥα]πιο τηδαϊᾶτθ. Αἰγοροβ δὲ 18 6515. ΜΠΌ]ΟΙΡοΥ, 
αν. Οαρ. ΧΙῊ Ανατεβ. μηραν. Ἡτατὶ. Ομδρᾶπαβ. Αγ)ατῖβ, πτὴ5 οὐ μοσῖο; ἱΐθι Βοχι, 
ἩΠαπανᾶσιβ. Βτοάδθαβ ποῖα Τϑθμηιβῖθεὶ θκδηιίβ. Οαρ. ΧΑ]. Μεδῖαβ. Τιοοαβ μοποχαίζου: 
Τάσυ βιιθ]λπῖον. Ιοάϊα Π46. ΤΙ 68 Θταθοα. ΝΜ] ἄϊτιβ ποπιο. ἸΝΓδαΐτιβ Ἰοσι5 οοποϊοπδξοζατη. 
(αρ. ΤΥ, Ἑλτοτεβ τὰ Ὠϊάγιηο. ᾿1)6 γίρετα δὰ Νίοαπάτο. ϑίδθννγθομιλ οοππνοπῆαδ, Θοη- 
τἰαιΐ, Ποτνοῖὶ, Τ)ατιδητιοῖ. ΜΙακίτηῖδηὶ Τ]θρίαθ. 19 αυβηθοὶ δῖα ποΐαϊίο Τ)6 Οοτγοοΐουῖς 
Ῥυ5 ΤὙΡορτδρμοτσιπι. Θ11Π18η1 Οοιτθοΐουθβ. 1)}6 851110 1Ὰ41100 σδηδιιτα: Οαρ. Χ. Ῥοεξα ᾿π- 
οοτῖτβ 46 λτοϊο Νίδρηο᾽ δηπδου]αῖτον δἰ 1ΠΠπιβίταΐτν. 1)δπίουμα ΒΘΡ ΠΌχ ΒΥ. (ΘΙ ΠΊΔΗ 18. 
Η ᾿ἴτοτὰ. ΑἸΡ1α. Ῥαϊδειηϊ. Τογθ, “ο. σοττερίππι, Ἐχροίοσθ, πιουῖ, Αὐθηᾶ, ΤΌ σα, 
Ἡτὰ Πίρονθα. Ἀδδιάθτθ ΕἼὙΆΠΟΙ τούτη ἀοιμῖηΐ. Τοκ Βαϊοδυϊοσθη δι η ἀαίτιν. ΟΥ̓ΔΘΟΟΤΤΙΗΣ 
Ἰλοϊαμπῖῖα. Ῥουρῃγτορθηῖίι8:. Ῥεοσάγατθ Ασομοβ. Τρτάθα. (αρ. ΧΡΔ [πὶ δοάεπι νϑιβῇ- 
οδἴοτα ρίτπιτα ποΐδηϊισ. ἘἸΟΥΘἢ5 δία 115. Τδοοποβ. ἔΠῦταθ. Ποίτο τϑάϊσο Οτϑῖϊο απέα 
οοπιβτοΐτίτι. ῬΟΡα]5. ΕἝΠΙΝ Οτρε]ϊξδητιϑὶ Τοπᾶβ οὐιθπάδεαν, ἸΝοῖ8 ρυιπα ρσοσεοία. ὙΥ ἰτ- 
τἰσρατσ. Τὴ) ΒΙΡ]1οΐμοοα Οο]οπιθηβι. Οοπάϊοοεσθ, ἴσοπθ. ὕαρ. Χ.,.24. ϑουνιιβ ξοσῖαπα 4ο- 
ῃϊῆβ; πιὰ] 8168 ἀοπηαϊ, Ἔχ 511 1ρ81π|8, τϑυϊῖο ἱπηροτδξ ἃ1115. Ατηϊαίτι5. ἰαπἀδτασ, 0- 
1πρίαβ ἴῃ ρᾶγν58. ΟἝμΙΡι85 ΑΥῚτ15 οομβίάοσο γνοσγαπι οἰξοίτη, ϑεηΐππι Θχ ο] ϑιπὶ ἄοιιο 
Ὑ δ μθυῖ8. Τ)θοστσα οὐτα ἴῃ ΠΔΙ ΓΔ ΟΊ] 080 ονθπέι. ΜΠ ]Δ πηι ποιηῖπια 8οϊαὶ 1)τκ. Οοηροτίος 
Ῥοπόσιῃ. ἴὕπαας Ἰάπάτϊ. (ΟἸοθιηθηῖα οὐπὶ ΤΟ 115 σΟμμπηιη 18. οἴο, ΘΠ ϑῖτι5 δ] ΘΠ εἰδἔασ, 
ΟἸανάϊατηι Ἰοοα Δ] οστπὶ οοΟ]]αἰΐοπα 11] πδίγαπίισ. ῬΉΙΟ Ἰαπάδτασ. Οαρ. ΧΡ] Τὰ εοάοη ἢ 
ΡῬᾶτὶ πιοᾶο γλιτα Ἰοσα {Ππιδιταπίασ, Τησαιπεῖβ ποοοὲ νἱοΐουϊα, Ῥϑαάϊτθβ δα δι 41α δατιϊξεχη,. 
Ὑορίβουβ διιθηαΐϊασ. ΤΙρΡΊ Ἰοποητι οῖο ΤΠ ]]1αῖλο δουθῃ ορϑοοθηδ. 6 πη8165 πυάϑεϊ. 
οἴο. Ἐλα γορ απ πλᾺ]1 Δ ἀπ] ῃ 68 56 1Ρ505 οαϑίταγοσπηῖ, οἷο. ὕαρ. ΧΩ͂Χ. Ἰγϊανγυίσιη, ἔθη Ὁ 
Ραμ, Μανέγτνοβ δἴϊδηι θχϑι116856, Τθϑίθϑ, ᾿Ναυίγυθβ Ῥιοθαΐαθ τηϑητι5, νβϑοαῖδθ, ῬΙραδ- 
τοῖδθ τηᾶπ8, δοτῖαθ. ΑΡΌ]6Ἶπι5 δυηθπ ἀδίατν. Αὐγὴ 4118 ἀτηθὲ. 11:1 Ομ οι νϑέτι δάϊτατν, Ῥαργ- 
15. ΝΙΑτΕ4115 Οὐοτιδ, Τάθπι θπιθπ τας δὲ 1]πιϑέγαϊαν. Τύδτι8 1. ΟΥ650111.  Οαρ. ΧΧ, Αερὶ- 
ἀππ|ι5 ἐς Τὐΐϊπ15 1] πϑίταταυν. Ουὐυίπα πῖρτα. ϑϑδϊηιθη. Οδιιβ586, Νίοτυἕα]θ, πιουβ.. 1.15, τπουρτ5, 
ΤῸ 6] ]ππὶ, ΜΙ άλαπτιβ. (αγαοϊὄτθ, Τπάτιοῖοϑβα ἔορτῖβ. Ἡ δοῖῖοα. Τποριιδ ΘΟ]οΣ θἴο. 1) ΊΒρΟΠ σα. 
Οαρ. ΧΧΊ Οοινὶ 4101. Οὐοτνοστμι ρμᾶτίμδ ῬΕΙ͂ ὁ85. ΑἸΙΐὰ 4ἀθ σουν8. Τιοοὰβ Ῥβδ]ηὶ δὲ Ηο- 
ταῖϊτϑδ 1] πϑἰταπίιτ. 1)6 οοῦνο δἵ σι]ρο. ἘΆΡ611ὰ ποβϑὲνα Αθϑορῖα. ὔὔὐσνιιβ αὐδοῖον γυναι-- 
κεῖον. Ὅαρ. ΧΧΊ] Ὑειβδιβοαῖου 46 ὕδγοϊο Νίαρμπο τϑοοπβδῖασ 1)6 νθχ1}118. ΟἿ] δ] πεῖ 
Οειπμηϊοῖ. οπιθηάήδίζυν, Βαδηάαρο. Ταιοῖον 1]]τιδέσαξαν, ΓΒ ρτιβ Ατκ. Ῥονᾶβιβ, Οδ8σᾶ, οἰνν 
85. δεϊρεπάϊα. Ῥοβι. Ἰλεϑουΐῖου, Ὑταδίεου. Ῥχοάϊξοσ, ΟΒυυβοϊοραβ θπιαπάδεισ, ϑιβλῃ λα, 
Ιοάοτμιβ. ΟἸΓιϑῖτβ χχοχοσα εξ ΔΓ ΠΏ Π. 4 
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᾿ Ζεδον ΟἸ(ΧΧ. ἀκ 
σαρ. 7. Ῥαταάϊδι8. Βοπανοπέινδο 46 60 ρυοάιοία νου. 8] το. 67τι8. Ροϑέ ΡῈ]- 

βσα ἀἀαϊηπηιν, 1)6 Τοδοὶι,  δἄϊαπο. Ῥανδάϊϑιιθ ἤπποὸ ὙΡῚ ὁ Ταχοοτυχι ρατδάϊβιι5. [)6 60 γοῦ- 
μα ὙΠ] διποπεῖ! οχ Ρ. Βοι]ομῖο. Ῥαγδάϊϑβιιϑ ἔνυδρος. Τιιρ]6χ. Τὴ) Ἰοβθρίιο ϑρφίίροτο. Δῖοβθβ 
Βατοορμα. Ἡορκίπδοηαβ, ϑυϊάαθ νειὰ ῥιοϊϊκίοτα δάϊθοῖα, Βδ51111, ΤΡΙρΡμαμῖ,, Βράας 
11061}} ἱπάϊσαπταν, ὅαρ. 711.. Β. Ὑαϊονίαμὶ ἙΓομλα 6 Πυδέτατιιτ, ἸΝθορδβίϊαβ. Οδιιθθα. Νῖα- 
τιηὶ ΡΟΥΤΊροτθ. ϑθγνὶ Ροθῦᾶθ. Ῥοιγαβίο, 1)θξουπιῖταβ. ΑἸηϊοίεῖαθ. (ὐοπιπιθγοίτιη, Ῥιθβθοᾶτρ, 
Οαραξ, ϑίνθ ῥτὸ δέ, Τὐκοιάϊ, Ἐς χϑθαυΐζιν. Ἐκ, 40. Τηβοϊθηεῖα οτἱβ, [πα 150 ρ]πδΐι5. Ὁ1- 
δἰνιοιῖῖο. Εὐχροβίξα, Ῥάᾶβοθιθ Οτίοβα γευρᾶ, Εαιίρανθ. ϑανδτγοι8 ΒΘρομ ταν, Τατιρίαμ, 
Ταικὶρια. ἀρ. 111. Ῥειρίταν ἴῃ δσάθηι. [π011}15. Ατροηΐθιβ ποπο. Αηίαυᾶ ϑίδίατα, Ῥους 
ἴατε. 1)οιτδοῖα σοπιᾶ. Ὑ᾽ ἐγθουμάϊα. Ὑϑγοουπάιι5. Τιἀθιϊτῖα, Εοοίαδ, ῬΙᾶρδθ. ΤΠοδῖτα]α γοὺ- 
Μὰ. 1ηϑῖγιιϊ, (ὐοτηργόπιοτο. Πιοηγϑῖ Ορεοἶβ νουϑθ. Οαρ. 77. ΑἸμπιὰ Ροτα, Ῥδριηλὶ 1ο- 
οὐδ, Α]Ρ15 δαυῖ8 ἵπνομὶ, (ὐαπάϊάιια οοον ἰῃ νοβεῖθυβ. Τ) Ά]Ρατθ, ΑἸΡα, 4116 νεϑεϊπιθπέτιιηι, 
Ἡοπουῖῖι5 ᾿ΑπριἌίοάιτη. δηιουἀαίασ, ΑἸΡῖ1α, ΔΙΡῖ8. ΑἸϑῖοι, βανῖθθ. ἌΑἸἹβίοῃ, Ἀπρ]1Δ.. 
ΑἸΐοτατο. ΑἸέθυη, ἀηῖθρο. ΑἸτοσπ δίῃ. Α]1α, βθοιπάδ. ΑἸλτβ αἰΐπιμι οἵο, Τ,ᾶτι8 Ιοδπ. Ἐν. 
ΑἸΐπ5 οσὸ. Α118ἃ. ΑἸθκαπαγὶ δ]ααοί ἀϊοία οπδυταηζιγ. ὅαρ. Κ΄. Ἰποοπϑίαπεϊα, ἘΌΤΠΊ86, 
Ἐουπιατῖ, Εἰ οΥμιθ]διι βουίθοτθ. Εοτγηνταβ. Ἑουιηίοδγο, Ποτγπβοατθ, Εοτπιᾶ. ἘΌστπδ6 ἴῃ δπι- 
ῬΠ18. Ἑογτηδίτιβ, ΕὈΥπμ61186 οαβοὶ. Ῥσοὸ Ῥατῖο {)159ο]ιξα σο ΡΟσδ. ϑῖγϑ. Τιᾶτιβ Τυγαβιμ1. [πὶ 
ἰάθη Ἰἤᾶποτθ. Απίπια οχ 1)60 ποὺ ἐτᾶάποο, ΝΠπιποιδέῖο. ς ἩΠ]ατῖτιϑ 1Πτπιδιταΐισ, Οαρ. γι. 
Τὰ ἘϊΠασὶο Ῥοιτθοΐσιη. 8ὅ6χ για Ῥυληοίραϊῖδ. Απρα βέλη 5 Θηιθη ἀαζαν, Ἐ586 ΠΟΙΠΗ6 
Ἐίβοορί. Δ͵αδϊεάϊοονο αἰζχίιθα, Οοηδβοϊθηξια. Ῥαγεϊασίτιβ, ΤΠ βροσδίῖο. ῬΔΏ]ΙΠ5 Τγονῖνοη- 
οἷἰβ. ϑὰ1Ρ. ϑονϑυῖβ θιπθηά δξαν, - Θποάτι5 ϑαγάϊσθηβίθ, Οαρ. ΚΠ. Ῥαεαδρορὶ ν1]15 ἐλξι] 5. 
ῬαμηΐσθυβΒ. Ῥαρίμδθ δριϑίο!ττη) ὕσονθβ, Ραϊαξγθαιιβ. Ῥδίατία, Ῥα]ὰ. Ῥδιπιᾶσιπι ΔΠΊΟΥ 
χαπιΐα 8, Ῥαρίτίο. Ῥαρίσίπᾶ ναβοῦ]α δὲ πᾶνοβ. Βοάϊξιι8 οχ ραρῖτο. ὔὗὐδβϑ81 αϊοΐαμι 111π|- 
βέγαϊαν. Ῥαρδῆιβ. ᾿άρθηβοβ ῬδΠίατο Ῥαῖγίδθ πον. Ῥδρῖπᾶ, Ῥδ]ἱο]αἴτβ. ΝΥ 181:5. ἐπδτ- 
ναῦθτ. Ῥα]ηηαοιϑιουδο. ΝΙοπειβ Βα] αι ἀοσβογίρεῖο Ἰδτιάδεαν, 1906 Ῥα]]δπτβ οαάανοτιθ ἱπγοπῖο. 
Ὑ γρῚ5 ποῖ ἔμΣΕ ΠΝ ρτι5. Βοοσδεῖ! δὲ Ῥοίσατομδθ δϑίαβ. Ῥαρθῦτατθ Οοολτι5 Αυτϑ]ϊαπτιβ 
δοτυιρίξιτ. ῬΔ1185 ἀοῃλιτ ρτδθβαβ. ἀνίθμτβ Θπιθη ἀδίιτ. Ῥᾶῃροτο. Ῥᾶπιθ. Ῥαρᾶ, {ϊΐτι]τι5 
οἵ ποπιθη; ἰΐοπυ Ῥαρι8. ὅαρ. 1717. Νοϊαϊῖυτ αυδοάδιη Ὠἰϑιοτιηθη8᾽, 101 ποη ΟὈνϊα. 
Ῥαϊαθϑίῖτα. ῬδΙμδΕ ξιϑίθβ. ψιοΐοι Τ]εϊσθηβῖβ οιθημάδίισ. ῬΆΙ]Ϊα πορίτα τοραην Αὐϑδοιάδγυμι 
δοβίαπιθη. ῬΔΙ]ἔπαπὶ ΠΤ ΡΊβοορα16. Ῥδ}11ὰ οἵ τὰπῖσαθ, νεβεϊπιθπῖα δηἐἰδεϊίαμι. ῬΔ11Π1ὰ ΑΕ γογαπι 
ΤταοπΔΟμογαιη, ῬΆ]}1ὰ οαμάϊάα ἴῃ τιδι. Οαρ. 1Χ. Β. Μαϊοτίαμὶ σοπηποπηάαιῖο, ΗοΡείδβ 
ἔοταδ, ἘΓΟΡε 115. 16]15 οοοὶδὶ ΟΠ τιβίίαηι, Ὕ ιρα βἴηθ 5γ114 0158. ϑιιθρῖτασθ. ΟἸδιἀ δητῖ5 6χ- 
ῬΙοαΐατ. Οοτ ἀἰ]αΐδεῖ. Ὑτοϊπῖα ᾿πιποῖα. ΟΟΙ]οαυΐα ο]απ οϑίϊηα, Το] τα. Ταν 6 8115 6ΧΡ!1- 
οδίατ. ϑοηίλοιι5, ΤιαποοΙηατὶ. 1 Θπηοοϊηϊιηι, ἔνθηο, ΒΙαπάϊίιδ.. ΓΆΡ βσοτο. παρὸ 1)6ὲ 1ἢ 
τοῖο Ποπιῖηθ. 10)6. δὰ ΠΡῈῦ Ληαβίδϑιὶ ϑιηπϊζας Ἰαπάαίων, 1. Ταγΐηὶ Ῥιοροιθηΐια. ὙΔ]οσῖᾶ- 
ττιβ 1]]τιϑιχαῖατ. Οαρ. Χ.. Τὰ δαπάδμι Ρ]πτεβ ποία. Ὑ1165 δσῖτι5. Πονάιθβοοσο, Οαϊαμι, ΠΙδ6- 
ΘΟΡυΣίαβ. ΤΑ ουιο86. Ὑαιλθῦτα νϑϑιϊζαβ, ἈΘΗρῖο. Οὐϊοϑθα8 δούηο, Οταίίΐοβα βουνιζιβ, [ἢ Ρο- 
δἴθσγισῃ, Ῥυοβοθσθ. Τιαι8 Θιυηομπῆϊ, Τθοὶ. Ταβία5. Ῥοτγξθοιϊο. Βοήδηνο ΟΔΡΕΙΨΟΙΆΠΙ. 
᾿Οδρεῖνι αὶ. Απιϊοΐεῖαθ. Οτΐοβο. οἴο. (ἀρ. ΧΙ, Ῥοιϊοβίδβ. Ἐγάατειβ 11]τιϑίταίιιν. ϑο)αδιϊα- 
χιιι5. 1)1658 οἸατιδιιθ. Τη 6 η5 δχϊξυβ, Ὑ γρι]ττι8 ρα θυ ἐσαάδιίαβ. (δγίαπιθπ, 1 οετῖ. Βαρδπάδε. 
ΘΙΠΡΌ]αΣΙ8, ἘΣΧΟΟΠΒΆ]θα5. Ἡοπουίτβ {7υδῖπ5 Ἰδτιάαϊιτ. ΜΜΙΑΚΊπιτ8 πηροιδῖοσ, Ττδιιβέι]δ. 
1)8 Ανῖτο. εἰ ᾿Ματγτίδπο Τπὴρρ., ἰΐθμι ϑιάοπῖο ὅτρ. ΧΙ] ἴὰ Τἄδιϊο Ῥουριΐασ, Ὡς Ανῖο 
Πρ. Οταθοὶ Εδβεὶ θχριοδπῖασ. Οταρουῖτβ Το ηβὶβ οπιοπἀ δίων, ΠΑ] ουϊαπβ. ρ. Ὠδ 
ἘΥθοῦρῃο. Οαπάοπειις Αδει1 Π]1π|5. Οαρεινιῖα5. Οαρ. Χ171. Ονιάϊας5. πΠπιρίταϊτας Τά θτίβ 
Αὐηαϊου 8, ΘΙΝΕ ΤΙΤΥΙ.Ο. ΜΙΑραΙ βουιρίοτοβ τηϊητιία ἔοτπια δἄθπαὶ ἀορι ἀουαπίαν, 
Θιεαπάϊα βαρ θηεῖαθ᾽ πιο] ἔτισε πῆοτθ8. [ΓιδοΓΥ πὰρ ᾿αναπὲ ἀο]οτθαι,. Ὑἰΐα. μοιηΐπυπι ἰΟΟΙ18. 
ϑρθοζαΐιιπν νϑηϊοπίεβ τ Ὁ] 1665. νο]απίὶ βρθοΐαυι. “ϑυξα]]ίαητθ ολθπἀαΐασ, [)6. ποιλΐπα 
Οντάϊ. ῬΒποκοπιβ οππθηάαζισ, ὙὉΠΟΔῊ [π85 βθροπίζαν. Αἰο!]απαθ, Αβίδοοϊορία, Αἰαττο, 
Τ ατιβ 105. Θοδιρουὶ οἱ 15. (ὐββδιθβθοηῖ. καρ. ΧΗ, Ονιάϊ δγπάϊο. Ογραββίβ. Ῥολακ 
1π|11155 1115 δμοῖοΙ. ϑιϊάα ποίάίιτ. ΚΕ γνήσιος. ΝΙαυδδᾶοὶ Τ,δοἰλοηθ5 ἀοοιἀοσδαηέασ, 19)6ὲ 

, 2 

ὙΥΎ.ΥΥΟ Γ ΥΥΗῸῊῊΥ ΥΥΥΎΉΟΥΥΥΥἉΉ ΨΥ ΡΟΡα 
ἵ ᾽ ͵ 



.- τὰς δὼ ᾿ Ν 

Ονιάτι ΜΙ οξδμιοσρ μοβὶ. Οἱ Δ] δητι5 ποίδεισ, Α]ΐπ5 ο᾽ υδάορτα ἄς Ονϊᾶϊο Ἰοουβ δχοαεϊξαιν, 
ίδσου δὲ Ονιάϊαβ Γαυ] 1ᾶτὸ5. Οὐμνἱτ δ ΓαῖΏ1ο σᾶιηθὶ οἵ αἱΐᾶ. (αρ. ΧΥ. ΑἸἹρΒεδιβ 
ἔοπβ εἱ Παπιθη. Ῥαιιϑδηΐαᾶθ ορτϑβ Ἰαπαίαν. 868. Αβϑδίεβββ. ΑἹΡΙ5. ΑἸνδυβ Ἰπδοσῖτιβ. ΑἸνειιβ 
ἔοπτιβ. ΑἸνϑυβ πᾶνὶ8. ϑοῦΐδθ. ΑἸέτιχ. Ὑοϑἔίοσυμῃ δἱθοῖίο ἱπ νοοϊθὰβ Ῥοπαμάϊβ.. Βοηϊζαβ. 
Βομα5. ϑαιδοῦπι. Οὐτι8 ΒΟΥ ἃ Ια π 5 διηοπδαῖτπν, Γδιηδη, ΑἸετὶκ. ὅς 6186. [)6 βουιρίος- 
ταῖρι Τιυβίιοῖὶθ. ΑἸϊὰ ΒΒ οπιαηὸ -: Βαυατα,, αὐἰ δοϊοθοα. [96 Εοτγίιπαίίαπο. οἷο. καρ. ΧΡ. 
ἌΠΡ6]1 ῬΟΙ]ΙΕΙΔΩΙ τππα]τα ΘΠ ΟΟΠΊ18., βδιιρθυϊοσαση ἀποάδτῃ ΠΡγῸ Ῥτοροβὶτῖ5 δά ππροηάα, Ὅαρ. 
ΧΖΖ,. Ονιάϊ ποπππ}]α 1ΠΠπιϑίσαπίασ. Εϑῖιβ 4165. Ν δάϊπι5 4165 γο]υρίδει ἀαΐιτ εἴ ΒΟΠΊΠῸ: 
Ἡδοταῖι Ἰοσῖι5. Εδσᾶθ βῆνδθ, Τ)οιῖρετθ. Νίεπάαα ἱπ σΟΥΡΟΤΘ. ΗδθΙ]65 ΡΆΡ11186. Τισδητιδ. 
ἀτηδῖου Τυϊν11. [τ8 ἄδτα βδοα]θυῖ. Οτδῖῖαθ. Επὶξ, οβὲ. {πισᾶπτβ δπαυήίαίιν, οϑσοπάεσσγα πὶ 
Ἰαρα]τιη. Τλισδπὶ δια Ίριιι5 βούηο. ᾿ αρ. Χ7 111. ΝΜ] ἀδὰ5 δυτοτί Τάἀο]αδῖτία: 1) ὲ Νίοσς 
1Ὴ1 οὐἹσῖπθ, ΑἸδητι5 1Ππιδέγαίιτ, Τιοοῖ5 ὙἼ1ΥΡῚΠῚ εἰ ϑαυνι. ῬΙηβονοβ.. Οδάπ81)15. ἹΝΠοτιδ]ῖς 
Ἴα5. ΝΝανιρίαιη. ΕΠΙαϑίεσ. ὕαρ. ΧΙΧ, Τιαὰβ ΟἸαπάϊδηι δὲ πομ μ 1101 1]]πϑΐτατο. ΟΔτ6118 
ὌτΡ5. 1)6 ϑαταάϊπία φυδθάδηι ποὴ ψΌ]ρατᾶ. Οὐιηΐετιιβ Ὀοττθοῖαβ. Β6]5. ὐδ]οσ. Οδ]αιῖβ. 
ΤΙ γοπῆία που βοῦνοβ. Ἰύοστπιὶ ρτθεία δὲ οτάϊηεβ. [0)8τ|5 Γπβιϊετιττοητιπι {π|ιδιἱπ| δ ΤΌΠΩΙ. 
ὙΙοαΥῖτιβ δῖο. Ν]ατε 4118 1] βίτατασ. ὅαρ. ΧΧ. Ονιάι Δ] ψαδπγπι]α 11] δτδηΐασ, ΝΥ 6- 
ΤΟΙΪ5 σαι ᾿πιπ οαθ88 πιᾶίσθ. ΑἸδίυὶ οα]141. Πὴ6 Απδίτο νϑηΐο.. Πετοχ. Βδοϊμοῖα ἐπιηΐοα ψα- 
Ἰατὶ. (Ο]οΥ ὀρεϊπιιβ πὶ Ο8Ρ11115. Ονταΐτπβ διηθηἀδτασ. ϑοριξιιβ βερετ Ῥεἰπιὰ Ιοῃρᾶ. 1,δπ8 
ΝΊοοΙΑι Ἐυγίμταθὶ. Οαρ. ΧΧΛ ΑἸαπιαππὶ. Α Τιδιπάπηο. ϑϑενίιβ ποῖϊαΐισ, ΑἸδηὶ, ἘΠοσαπα 
ΔΗΓΙατΙῖα5. ΑἸδπῖα. 106 ΑἸᾶπὸ βογιρίοτθβ, δ᾽ βὰς Απεὶ- ΟἹαυᾷίαπο, δὲ ΡΙαποῖα Νδίαγδθ, 
ὙΒοΙηᾶ5Β ἀθ Ἅ41ν15 1ῃ Βοδίμβίσμα, ΒοδΈΒαΙ ΠΙΡυότιιπι Εἰττη1ϊ 6χ 1959. Τα ρτῖ8. Οαρ. ΧΧ,,. 
ϑιχιοΐοτοβ νοϊοιιη, ΘΟ] δῖε Γπν 6 8]15 διηοπ δίτσ, (ὐοσοττπι δὲ βίσποίοσζασα οἵ οἰ υτὰ, 
δίσαοῖασα, ϑίσαοσθ, Ζραπεεζοποιός. ϑίτιοιιβ. Σύτοποιός. Ῥαίσουιβ δ} 1164 6 διιοέοτοϑ Θπχᾶς 
ου]Ἱαπίυτ εἴ Θχρ]οαπῖισ, (ἀρ. ΧΧΊΊΔ Ῥυειρῖαβ, Ῥυδΐο)ιιβ, 1) δπιβίουιβ, ἀπ ποῖ τηδριδ8 τοὶ 
ΤΟ Ρτι8 ΘΥΓΔΏΕἱτπὶ ΠΟΙ π 6 ποίαπίισ, ὅὕαρ. ΧΧΖΡ,, Αρο]]ἔτιβ ἃ οσαθῦσο τϑιὶ χηδου]οδβ. Βα- 
Ῥιάτι8 σο]ου. Αονῖου πίρτοσυ. Ἀυριάτι, ὑπέρυϑρος. ΔΒΘΠ]ἴτι5 Θυπθηἀδέτιν εἴ ἀβϑοσίτυσ Οὐἱά 
Ὀοπασα. Οαρ. ΧΧ͵. 1)ε5. Ἡδσα]αϊὶ Ἰδνίουα δὐταῖα ᾿παϊοαπίοτν. Τίθα 105. Νίοσοετι, Οδ- 
ΒΔΌΡΟΩΙ, Οταΐετι, [)6 ΤΟΒΈρΡΙ:. 1 απο. Ἰπέδυρτγοῖθ, τηϊπῖμηθ Βα βπο οἴο. ὅαρ. ΧΡ 
Οτεβίεββ, τπδΐθσια ΤΥρΊ σου π). Πν ΘΏ8115 6Χ Γι λ]11ο. Ια οαμα5 οιηθπἀδΐαν, ᾿ΓΌΡΘτα. ΜΙΑτΙΣ 
ψθύϑιιβ απιθηδαϊισ, ΤΌ ΘΟΟ]]ᾶτθ. ΠΤ μθβῖθ]]ὰ δὲ 1 οπιθάθο δπιθηἀαμῖασ. 1)6 Τλιομιθάθ, εἾπι5 
Ῥτδθξαιϊϊομβ, δ81110 δὲ δϑίαϊε, δι 6π8. 

1 δον. ΟἸΧΧΙ. 
Οαρ. 1. Απιπιδάνογυβιοπθβ ἴὰ Οδρίϊο! πὶ Οοτνάϊδποβ. ἔὔγραᾶπθ, Οὐδοοβοσυμ ΠΟΡ1]145. 

ΑΥχ ϑεμπαίιβ. ΟἿ. Οο]οτιὶβ ποϊδίισ. Οταπρδθιιβ ποΐδϊυν; ΘΧΡΙΙοαῦαν Ῥυαάθπἕβ. ῬΤΟΒΟΟΘΓ. 
ΛΡβοοοσ. Βοιημδποχιπι ἴῃ Αἴτιοα αι ιπαϊα. 1906 ΟΘοτάϊδηϊ σοπϑυ]αῖα δὲ ξαϑῖῖθ. Ν͵αυϊουϑ 

ΟἸσοτομῖ8. ΕἸ] πδάθιη ροαπιαΐῖα. ΑἸἹογοι. εὐ ΤἸ]χουΐτ5. δ᾽ αβάθ. ϑουνῖαβ Θχρ]ϊοαίαγ. Ν6]ο, 

ΝΙ5. Τ)6 ΝΙ]ο νϑίθταπι βοσιρία. ὕ(αρ. 11]. Ῥετρίταν ᾽πὶ εοάθιι (δρ τοίη ἰργο. Οομπίτᾶ- 
ΟἸοούοόπθηι. Επποάϊιβ ΘΧΡ]οαῖιτ. ΑΟΠ111615 ῬΆΡΙΏΙ1. ϑΘουθογ6 8]14 6. Τατιβάϊοῖο, ῥτᾶθ-' 
ἴατα. ϑιρητιπι. Τ)8τι8 84]1πι8511. Ποπιᾶπᾶ Ἰοηριαάο, [906 Απριδβίϊ βίδίτιτα, Επὸ. ὅαρ. 121. 
Οὐσπεϊητιαίτιν δδάδπηι ἰγαοίαϊῖο. Βιοσλαπδ Ἰοηριτιάο. ῬΟΠΊΡ4}15 σα]ῖαβΒ. Ῥόπαρα, ἀϊρηλίαβ δἕο. 
Ῥοπιρᾶγτθ. ϑοπιποϊαπίϊα ΝΓαρπαῖτπι ἱπάθοοτα Οὐποιοπδριηάιβ,. Ἐδιναοίαῖασ. ἘΣ ΟϑῈ5 
ῬΙῸ βϑθυϊδβίαο. Αξιϊοαητβ. [06 Βιυιπλπῖ8 Οοἴανιὶ ϑιγαάδθ. Οογάϊδηιβ ἀπεομπίιβ. ῬΥΣΠΟΘΡΒ5 
ϑϑηδιίῆβ. ἘΠῈ5 διιοίουϊταβ ρτοχίιηα ῬΥΙΠΟΙΡΙ. ὙΠἹοΐοΟΥ ἸΠΠΔΟΥ, ϑουιρίου ΟἨγιδιιαπὰβ. δἕο. 
(αρ. 777. Ῥεγριτξασ πὶ θοάσθπι ἁπιοΐοσθ οαϑίϊραπάο. ΠΆΡ]α. Ὑα]ζιι5, ᾿πιᾶρῖπθ8. «ΖἜγα ταϊηὰβ 
ῬοΙΠαᾶ σοπντῖζαπ. 1656. ΝΟΥβ, δαχαπχιη 1 οτειπίτιια. ΤΠ θτῖ5 ἀθνόνοσθ. ϑοηδίβ σομϑ]- 
ἴυμλ ἰδοίξπιπι. Ἐπηδηδτο; δἴο. Τομπαῖτ5 θαιθπάαίασ. (αρ. Κ΄. Τὰχ ὑγγαππὶαῖθ. Οδαανε- 
τ πὶ ἘΥΘΟΊΪΟ ; τηθυῖζα 4118. Ἡτοάϊδπιβ δπιθη αΐιτ. ΟΟηβθογδπεὶ. Μαχιμαῖηὶ ξοτεῖτ ο 
ΟΔΡΙΤΟΙ π5 ΡΟΓΓΟ οαδεϊραῖαν δὲ 1]]πιϑίγατιυσ, ὕαρ. 77. Απιομῖηι ποπιθη. ἊΑἸάὶ ἡππῖουῖβ 
ΙΒ ΙοΊμθοα. Ῥσχαπάϊα νϑἴθυσσι πο Φαοιἀϊαπα. Τ)θογθῖδθ σοῃουθῖπαθ. Τηρθηῆϊιδθ νϑεῖτδθ 
Πα ουῖ. Ῥτορθηβίου. Ῥϑηβ111α, ΝΝαΐιτα ροβίθσϊοσυ. ᾿ΝΙαθοθπαὶῖβ γασὶϊ πιοστθβ. Οοηβίδηϊια [)1- 
οἴαῖα, Τλοβουτίο ἱαροη, ἘἩΠρδίουλαθ Ἰὰ08. [ποθϑδὰ8 ποίαϊ!, Ἰ᾿Ιοῖτιβ, Οδρ το! ππ8 ΡοχτῸ ΘαιθῺ- 

ΤᾺΝ 
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ἀαῖατ οἱ ἀλ]υδίγαταν, ὅαρ. ΤΊ], Ἀδοεπβοίαν ρόυτο Ἰάθαι θοτ, Ἐπάμποοθβ. “ΤΊ πΊ6510165. Ῥὰ- 

τουῖθ]α, Ῥτγιποίρεπι 56 0 Π 685 ψοπᾶϊεὶ, Ναυηάϊπατὶ, Ναπάϊπδο οῖο. [π δυοίομθ ῬΟϑιῖιδ. 

ἹΜυπάδητιαι πη] πὶ, [πὶ ῥτοοίποια, [πτἰποῖο. ὅαρ. ΚΔ ἴὰ οοάθαιν ρ]αγα ποῖδξα, σγτῖᾶθ 

Ρ]ατο8. Αἰταπιΐπατο. 16ρ65. Ἀδροθ, Ἀρδβαῖπα, ΒἈθρίαπι, ὑϑὰϊ Τ]οἔαμτθ. ΤΟΠριοΥ. 1) 18ρο- 

5ἰτἴο. 6 Ῥ.Μρρὶ Πρ. ἀ0115. 15 δαϊε Ατὰρ5. Οτοβίαβ ποΐδξατ, Εἰ ποσπιθ ξοτέθηα, 1)}6 Τιῖο 

εβρα8. πηρογδῖοστθ, ΑτβομΙ ἠπάϊοϊαπι Ἰαυἀδίατ. ϑθινὰβ δα ΐϊπι8. Αρτιο]θοηΐθδ. ΑΙΡι 

Ἰθομθ8, Ετο. ὅαρ. 1Χ. Οαριτοϊλπιιδ ἴῃ ΝΙακιμαῖπο οὐ ΒΑΙΡῖπο Θχδπαϊη δαῖτ, Ῥτιδείσθρι αι. 

Ἐ πιϊμθηβ νἷτ, Βοηίϊαβ οἱ βϑνθιῖίδα ορροπαηΐασ, 1. ΕἸτταΐσιιβ ϑιηθηἀαῖτισ, ϑεπδῖουαπι 11 

βϑηΐεπεῖῖβ Πθογίαβ. Ἐθυνεπϑ ἴθιπριιβ, 1 αἴτοποθ, Αἰατίπι. γοτγθάατίιβ. ἈΠΘάα. ἈΠ θάδσιι. 

Τάσοτο. Αρδγθ, ἄθρει. ὅὰαρ. Χ. Ῥειρίταν ἱπ δοἄοθμι Πἰῦτο. Τυιβίῖβ. Ττιβίτια, ΟὙαν 5 οὲ 

νοτθοιηάῆιβ. Ἀδιουτιἄτι8. ΑΒρθυμα 1118. Οοπῃζοιηΐον. Γιᾶτι8 ΘΔ] τη 511. Τησορὶτ8 1115. Ὑ 1ηοῖ- 

Ὀ}15, ΕΠ θη. Ἡοιοάϊαπο ροῖίον Οαριτοϊπι5. Τπδῖσῃθ. [Ὡξ0]186. Οὐποὶ, αβίασθ, Ῥγᾶθ- 

ἄατὶ. Ογοὶορβ. Θδγπιδηὶ βαιθ}]τθ5 ἱππροτζαϊοσυι. [ηρτγάνεβοθγθ.. [5ατρϑῦϊο. Θία 6186 116 

οοπνίζίαμπι, Αταθίδαμπιιβ ν 6] Δυΐαπι8, βου ρίοσ. Απηρ] βδιπῖ, ἐτα]α8, Οὐαρ. .Χ,. Αᾷ Ττοθ 611 

Το] ομἐβ Ὑ ἀΙδυϊαπιαι. 8]. Ορίιϊμιιβ ρυίησθρβ. ΥἹοζοτίτιβ δπηθη ἀδίαν ᾿πδῖρ ΠΊ16Υ. Οταάαβ 

ἀϊραϊζαΐαπι, Οὐπβθηβαβ οΥνίβ. Τιοηγϑῖυβ ΑἸδκχ. ποΐϊαίυσ. ΒΕ σιιβουβ Οδθβᾶι, ΒΑβῖ[1 ϑ[ υ] 

διαθη ἀδηίιτ, ΤΠ ΧΘαρ] απ. Οδπιβ8 οἷ βϑᾶηριῖθ. Οοπϑαπρυίποὶ. Αὐ]οῖ. Αὐ]ᾶ. ψεοίραϊια 

Ἰοοᾶῖα. Ἐοτπιᾶτθ. ϑίδίιοσγθ, [)6 Ὑϊθυΐδηι [πιρθγ. ἕαϊο. Αποι!]δίτιβ θδέ. Υ ϑιπιβία δοῖδβ. Ῥε- 

δἰ ΠΘπίϊα ϑαμηπιθ αἴτοχ. Νίδονίαμπιιβ. Ρ]οτίᾳπο. ΒΊβοῖθ. Ῥθιβᾶ τὸ χ τϑρατη. ΟΜ ομλξδ6. 

Ἡ]δηῖ. Οαρ. Χ1]. Ῥειρίταν ἴῃ δοᾶφθαι. ΒΘΊβο]ι5. Ἡ ομηδπὶ Ῥθηλία5 ΠΟὴ ΨΙΟΙΙ. Ἀορίδλο δρὶ- 

βἴοὶδε 46β. Τοπραβ. Βϑίθηιιβ. ΟΥ18 Ποιιδπις. Βιοάάοτθ. [Ιἴοσὰπὶ 46 Ἰῃτουῖτα Ν᾽ Δ] ΘΥ1 81. 

σαρ. ΧΙΜΔ τὰ. ῬοΙου5 ΘΔ] 6 πὶ δχαιιϊπαπίισ, Ὑ1τ{Δ. Αὐτε]ῖτ5 Ὑ]οῖοΥν Ἰαυάδιατν. ΟαἸ]λοπῖ 

δοδοῖΐ νἰτέαβ. ΝΙδοτίδηὶ. Ῥγαάαπεῖαθ, ῬΟ]]] οἶδ ἀπιθὶριταβ. Π)Ὲ Οἀεπαᾶῖο εἰ Θ81116πο, Εὰ- 

ττορὶα8 δαιθηάδειγ, Τ᾽ ἀπηΐβ τ]ὰ. [)6 Αὐτθοϊο. (αρ. Χ72΄. τουτὶ ᾿π σα ἀθι δπιτηδή- 

νϑίϑιπη, Οἰβιμβαθαϊζαηϊ. 106 Οδ]]16ηο δὲ Ῥοβιεμιμιο. Ὑ]οῖου οδϑιιραῖασ, Ο. Θροάδθ6 θυτου. 

Αϑβίδδιιβ, ΝΝισοιιθάϊα. Ἐλρυῖοα. Ἐαρυϊοαῖοσυ. Τϑίσοῖα πιοσίπὶ. Ῥοβ86. ΤΟ Οηἰτι5 ἔθυσθηῖ. - 

τατα Θχοαβϑβ. Ρὰκ Πδοιῖπι, Ῥᾶρθβ. 2.6 τὸ οἔ. Ὑπθοάογιυβ ΝΜίδϊομοῖζα δπιθπάστξιν. 1}6 
ῬΟΙ]ϊοτιῖβ πιοβῖσὶ βουτρέο οἵ ἀπῖπιο ὕαρ. Χ7᾽. Ῥοῖτο ἴῃ δοάθπι. ΝΙΟΠΔο} βουιρίοτθβ., 1)6 
ΟΠ] θη ἱπαρτοθίζαῖο. (ὐοπουβδίοπθθ Τήμπυιη Αδργρίζιμι. ΜΝΜΠπίβίθεία, ΟΔ]116η1 ἁπάδοϊᾶ 
1ρ51 1θὲ 4118. γαβίατι. Ττιοθβ. ΑἸετιπβθουβ. ΓΠαραῖα8. Αὐτοὶ ἕαποβ. Τλοσϑαδιῖα. ΜἝαΐνοηα- 
τίπιπι δτιστιπη. ΘΆΘΟΌΪ, ΑρΊπατι. Ανϑμπᾶγιι. ἀρ. Χ͵7. Οοπιιϊππδίαν θαάθη οροῖᾶ. Εδοθ- 
ἰδθ. Τριοΐοσια Βοπιδποζιμ. ϑδαΐυσῃΐηιβ, Οοηνῖνία οἷ ΤΡῈ]86. 106 0611, Β᾿πιδσὶ νπ]τ18. 
Τηξι]86. Τιοπρίοτ. Αροτγθ Β6]Ππιπι. Οἷν 8 Βοιηδητιβ, 1101 οἶγί5 ποη Ροδετδὶ 6586. (Ομ) αρατῖ. 
ἸΝυρεῖαθ βορίαπια:α]185., ΟΔΠΪθηϊ ΕΡΊΓΠ4]. διηθπάδίασ. ΑἸΓΠΟΙπιὰβ δπιθπάδτισ. ΑΥ̓ΤῚ δῖνθ 
ΑΔ νϑυβϑιβ8, ἰΐθα. Οομπϑαϊίτα. Οαρ. Χ, 17. Τηβιβειζαν διάδημα το. Ασαπιθη. ἘΕΣΙΓΘ. 
Οὐυτῖο. Τατιτιιβ βαθρίαβ Ἰοίτι5, ϑιισερι, Ὑίταρο. [Γαβέσπι ἱπιρδτίαπι, ῬΘΙΙΟῺ 5 5. 118, 1)6 
ΟΙαπάϊο ἱπηρογαΐοστθ. ϑοοῖπθ. ϑρετᾶστθ. ὅαρ. Χ7Ζ 111. Ῥετιρίταν τὰ δοάθηι το. Οὐ) ίου]α 
ἂθ τοϑίβ. Οπθραϊομοβ ἰπ τοϑίβ. Ἀοϑαθ ΒΙθθσπδθ. (δβί6]1α 46 ρομηῖβ. ἴ7νᾶ8 ἔσθ μη 8168. Ῥοπᾶ 
ΒΙΘμι8118. Θίγανιε. Οεμηπηδῖα νἱΐγα, Ὑιῖτα Ἀοπιδηῖβ δοϑεϊμμαῖα, Βδαϊαΐα οἀρὶῖϊα. Αὐτθδίαβ. 
Αὐτοαΐον. Νίδηϊσαΐδα τὰπῖοδθ. Οαρ. ΧΙ͂Χ. Ῥοτιτο 1] πδίταῖας γα θ6]11πι5 ΡΟ]110. ΒΔΙΠ θυ. 
δείου]α8. (α]ῖρδο ἀππθχᾶθ. Ναποσα (οπδαϊαπι. Οδουιπ πιᾶπτιμι. Γἀι15 Οταΐετι. ἘἾ}15 
ἰηροηΐθτη, Τιατι5 ΝΙ, ΤΊ ΘΒ ευῖ, ΘΔ] θπτβ ρσοάιϊζοσ. Χοπορμοι,, ϑππηηιβ8 μοιηο. [πν6Π8]18 
Ἔχρ σαΐασ, Οπιηΐα δά σοποθρίτμι δΔοῖα. 27. παρέλκον. Ὑ1μὶ νϑῖα8 οοπάϊζαχα, εἴθ. Οοποι- 

Ῥίπδθ ἱπ ἔυ]ο]ηῖο, Νίθηϑβαᾶ βδομάδα, ΟΠ οἶπα ρα]διϊπα. Οομνγίνια οἵ σοί ομ685 γ68 ἀἄϊγϑις- 
886. ΪΝΝαΐϊοιιθδβ, παίαϊΐοιιθβ ; δᾶθάιιθ σὰπὶ ἔοθιηλπῖ8. ἀρ. ΧΧ. Ῥετιρίτατ πὰ δοάεθπὶ ορΡ6- 
16. Ταμθη. (ΟΟΟ]οββὶ ἈΟΠΊΔ ΠΟΣΊ Ρτϊποίραμι. ὙΙάοθιῖ, 6556. δνυμι Βαβίδθ. Αουξιβϑίμα 
Ῥαβί8. ῬΑΙβατὶτ5 ϑπτα. Οὔὑῖρρα. Ζοβίπαὶ δυσοσ. ϑ8]οηδθ, ϑδ]οπῖηδ, ἸΧΟΥ Ο4]]16πιῖ. ῬΟΠ]]ο- 

ἢἷ8 γϑοοτῆϊα, 1)6 ϑαϊνίαπο. Ῥοβίετὶ. Οὐοπβέβ]διὶ θ4]π6ὶ. Ῥαγαπάϊαμι. ἘΠ γιποϊορῖαθ ἰπ 
τοθυιβ 561118. Ῥίρατα. ϑίγαδδα διτοσ. Ῥοιτὶ Μοχίδθ]αιβ. ζΖζαριιπι Ῥτὸ οο]οτ ἤλνο. ΕἸανὶ 
ΟΔΡ1111. Αὐδοηῖὶ Βίββιϊα, ΟΔ]] πὶ οποοπιῖα δὲ γἱταρειία δαιρῖραα. ΤΌΡΙΙΟΣ 1] δουθ πάτιπι 
1ᾷά ποπιθῃ. ϑίδϊιια, ρ88 Βοιῆο, Μαγιδπὶ ἰδ οι ἂὉ ἴρϑο ἀπποιαΐυ 8." , 

ΠΥ Τννς---: ὠ 



δρᾶ «υθτη νἱ σαι, Π16, 51 ουυία βαρ ἐἼγελ νοΥΐγα Δάβουῖθο 6 ν6]1π|, 486 ἴπὶ ἰη ἄξοῖθτια 

οαρ ταν Ἰοραιπ τσ, π μη 1} ΘΧΘΡΔΕΪΑΤΙ ἄθθονα, φιαπξατη ἤδυὶ Ροΐϊθϑί σομίσδῃδπηι τὰ, αὐ ᾿τδδ- 
οἱραδτιιηι τὰοῦο ΤΟΙΙΠῚ τῇ ΘΙ ΤΙΟῚ ΘΙ ξαοϊαπι. Ὕ 

71,26.» ΟἸΧΧΗ͂Ι.. 
σαρ. 7 -- 7.7. Αϑοομῖαβ Τοάϊαητι5 11]πιϑεγαΐαι, οιπθηδαίασ, 7)6 Ἡδυζοπβῖο, Οἱοε-᾿ 

του, Ῥγπαάθηίῖο, 81115 ΠΟΉΠ1]11ὰ ποίαπίιτ. ΟἸσθυομῖβ, Ῥ] πα ατΟΙΙ, Ἐοϑεὶ, ἰϑιαου! δὲ δαρ. Κ 
--- Κ1Δ ϑ 1561, Βουπαγάὶ, Ἡδθητῖοὶ ΝΙΘα:Ο]δ μη 5815, ΕἸρι ργαπηπδίιπι σϑἕοστιπι, ΗΣπιουὶῖ, 
Θοποοαθ, ΟΔΙρατηῖ, οαρ. 7111. Ῥοθῖαθ ἀποπγηι 46 μ6110 ϑαχοηπῖοο, Τμποδηὶ Ἰοοὶ ψᾶτῖο 
πιοᾶο οοττϊρσαπίαν δ ΘΧΡ]Ιοδηΐατ, Δἀα1118 νᾶν}18 ΟΡβουναιοηῖριι5 ἄἀθ Οογβῖοα, Οδ]ρυτστῖο, 
Ἀπἢπο εὐ τυ] ζοσυτιπὶ νευθοτιπι νὶ δὲ διρηϊποαῖα. ὕαρ. 7Χ. Ν,οῖδθ τπ ῬΙαυτὶ (ΟἹβεθ!]υίαηι 
οἵ ναττ. Ἰθοῖῖ. α ςοῦ, Μ5. (ἀρ. Χ,, ΟΔΠ1ο: ΒΒ ΕΠ 1η ΧΙἼ]. ίδηβεβ 6κ σοάϊοα ἔσοσδπέοβ 
ἴρβο8 Δῆπο8 ξογσοπίθςς δαγίθβ. ὕαρ. ΔΛ Νοῖδο δὰ ρυΐσππιπη ΠΡ σττα Τρ ΌΥΙ} ἃ Οτιπέεσο 
βοτῖρῖι. ὕαρ. ΧΙ7. αϊθτῖατι ὅθύμηο ὙΠ|. δπιθπδξιτ δὲ 11Ππιβίγδίαν, ὅαρ. Χ77.. ῬδΆ]]ι5 
ὙγΑτποίτι5 1]πδίταῖπσ. ὕαρ. Χ Κ΄. Ὑ παπεῖτι5 Τ᾽ οὐταπδῖτι5 Ἔχ] σαξισ, Ανϊΐα5 εἰ Ῥτι- 
ἀοπῖῖτ8 σοτππιθη ἀαηΐῃν δο Ἰδιιάαπεισ. (ἀρ. Χ7,. Τ) οϑι ἀουῖτιβ πποπϑοθιβ ΕἸΟτ Δ οσ η 515 411πι- 
δίταῖατσ Οὐ Πα πτι5. διηθπάαϊασ, [086 841] 5811 ἀἸοίίομθ απαθάδῃι; ἐγία ἐθϑιϊπιοπῖᾶ 46 
ΘΑ  αβεῖο ποπάτιη οορηϊΐα, ἔαρ. ΧΙ, ϑραγείδπιβ διπθπἀδέασ, Ῥόριμπᾶ ποξαίισ, Τανοπᾶ- 
115 δὲ Αβοοπῖιβ Ῥοά. 115 Ὑδιχεπισ, οιηθη ἀδηΐτσ. ἀρ. Χ 77. Τὰ ΤΠΒοτηδο Τ)επιβδέουὶ Π όθῃ- 
δ᾽ ομθιη δὲ Ομ βιγᾶπι διιοΐου τ Π] ΠῚ δ ἄνοτθῖο ΓΤ ατι5 Ο561146 Αὐβδοηΐαπαθ. ὅαρ. ΧΤ 177. 
Ἐκ νοΐουὶ βομϑᾶϊο ὉἹοββαγίπτη δα βυ]] ανη.  Ἐ Ῥοτεϊπουβ, τπ]εἰθ Ποπ νῸ]ρατῖθτι5 νοοῖθτιβ 
αὐποίαι8. βανίλ. Οαρ. ΧΙΧ. ναυϊῖαθ γοσθθ, απᾶθ ἃ 5ύΠὰ0α ΑἹ, ἱποῖρίπιπτ', ΘΧΡΙΔΠ 88, 
ἸΝομίπιαι, Οδἴθμθηι, νδυιοϑα116 βου ρέογοβ 1Ππιδέτας δὲ ϑπθπᾶδί. ὅαρ. ἈΧ, ΟἸανάϊαπτϑ 

διδτγαῖθν. ϑιοίομῖιδ, ΟδρΙΓΟ]πτι5 δὲ ἴ Οβριοῖιβ δμιθηἀδηῖατ, ΜΠ] ἄθ ᾿ππαρὶπιθιι5, ἀ6 
Θάσαμι το πιθηεϊα, ΒΟΏΟΥΘ, τιϑὰι, δὲ οαϊίτι Ῥτοξθυππίατ. ͵ 

Οὐλν15 διιΐοπι ΟΔΡΤΕΙ διιοῖου ταλ]α δάβρϑυϑιῦ 46 γαυιοσιπι ψϑυθοστιπὶ βιρηϊποαξ, δὲ 48 
ψΑΙΙ5. τα θιιδ., ΥἹΕἼῦτι5 οἴο. ΟὈϑογσνδίλομ 5 δα]θοϊξ. 
᾿ Ζ,ἐ ον ΟἹΙΧ ΧΙΠ, : 

᾿ς Ἐχρ]οαῖ Βανί. οαρζέο 7. ταυ]ῖα νουρα ἃ 5ΎΠ6}06 (4 ἱποϊριοθητῖα, εὖ ἀαΐα ορροτίπτσϊς- 
ἰαΐα ἄρ ϑραγίϊαηι, Οὔοϑῖῖ, Ὑιοΐοσιβ {ΠΟΘ πμ815, ϑθπθοδθ, Ὗ6116]1, Τ]σαΠαῚ, Οὐδ θβασιβ 10 618 

σοττῖροπάϊβ ἀρῖῖ; δἴηαθ Οαρ. 7]. 111. ΤΥ. δὲ Κζ., ᾿λϑου 18 81115 φαϊθυϑάδηι, ρευριῖ, 1 1ο1ὲ 18] 
ἂς ϑιβίτο, δ᾽ι8 βόποῦα ἃς τῖζτα ; ΑἸμδπᾶθιηι, ϑο]ητιπι, ΟΠ δυιβίτιπι, Ταιολ λαμ, Ἰϑιἀοττχω, 
᾿Αταϊοσοιῃ. οἐπιθηᾶαδῖ, εἴθ. Οαρ. 7.1. Τ)6. νοσοάβι]ο .,.οαρτΐ ς, 615 βιρηιβοδίί οὖ τιδὰ γᾶτ]Ὸ 
αριῖ, νᾶυὶὰϑ Ἰοαοη 1] βουπηι]85., ἡπᾶθ το ρογείποηξ, οχρίαπαῖ; Ἀπῆπίδητιαι, ἸΝοπλτμι δέ 
ΘοΙπαϊα οοτῖριῖ, Οαρ. Κ7.11. Π]πβίσαὶ σεῖαβ τποητιπθηζιπι, ΘΣΡΙΙοα Βᾶθο: 2.) ΟΔΡ 116 Ὲ: 58- 

οοτᾷοϊοβ, Οδρι]αῖῖ, Οαρέατα, ΟδρΊΠ]Ποττιι ἀδιηζοσιτῃ 1μἤτ118 ; Οαρεϊνιξαβ, Οδρὶ εἴ ἃ]. 

Οὐ ο]ια. Θαμτηθιϊοθηβ815 οιπθηδαΐιν, (ἀρ. 77111. Ῥοτρὶς ἴῃ δουαπαάθηι νυ ΟΣ τη τιδὶὶ ΘΧΡΙ1- 

οσαπᾶο; οἷ Ῥτορτοάϊταν δά νν. Οαρείνατθ. Οδρίασθ. Οδρθββοσθ. (αρίϊνα. Οδρὶ Υ εβία]δβ. 
Οαρδτα αυϊὰ ἴῃ αἸσιιο. ΟΡ 6118 ποίπθῃ γῖγ118. ΟΔΡ611π|8. (ρΡ61186. Οδρσγᾶθ οομνιτπ. 
ΟΔΡΌΙ Θηβίπιμι νοίθυθβ. Οδρτῖπα 0140. (ΟΡτθᾶττιτι δι ρη]ατῖα, (ὐδρβῖπι. (Δ Ρ 6118 Ῥᾶυναμα 
1οΠΊρΡ]τιπι,), ψαϑῖ18),) ἰρηϊονίθσση. Οδραπα. ΟΔΡΡῚ, σδρίοπθβ; ϑϑῆθοα Οδάϊρο οχρ σδξτ, 
Ἡ ΘΟ οχϑθοίὶ ἀαπηπτη. (ἀρ. ΠΧ. Τὴς σαμιῖδια δὲ σαιηῖβδῖο. ἹΝΙαλοιβ δὲ β:μ1118 ψουθα. 
ῬΙαιυίτ5, Δπιπιΐδῃ. ΝΑ ΘΙ] πτι8, 4111 Θχρ]σαηΐαν. βίου δὲ Βαβηϊ]οοσι Ο]οβδᾶθ σοττὶ- 

βαπίαγτ. Οαρ. Χ. Οα]ςαπθαμ). (ΟὐαἸ ατίτπιτη, Οὐδ] ᾶοσ οἱ οορη. ψοῦ. 1ΠΠπιϑιναπέμν. (ΔΙ ΑΥΙ 86. 

Οδ]οαϊοτίταμη. Ομηρτιβ δὲ 5111],.. σδΥα 1816 δἔο. ΘΧΡ!Ιοδπίασ; Το οἵ 4111 δου ρίουοϑ βδὲ 5 
τὰ 1 δπιθηἀαπίιν, Θχριαπαυῖασ. (ἀρ. Χ] Τὴ Οδιαρδηΐβ δὲ δᾶγτ τιϑὰ. Οαπρπτση 8685. 
ΝΟ]αο, Οδυιραματῖτιδ, (δι ραπαγίθατη. Οδμ Δ 1Π116. Τυχατχδίαβ, (αι πτι8 Γαϑίτιβ. (ὐαπητιῖτιδ, 
Οαπιΐηι5. Οαπιπαῖα, Οαπᾶδ, Οαυίίο, δια. (ὐδαΐοϊα. Οάνοῦα. Οδυπα. Οαπεθυΐτιτα. Ογ- 
ποοδιχτια. Οδπαΐονίαιϊι, Ον111α. ΟὐανΠαπάτιβ. Οαντ. Οανϑα. “Οαγαΐίο. αναυῦῖ. ΟΡϊξεν ἀ6. 
41115 νουθῖθ. Ταυςργαπάωρ, ῬγΌβροσ, ΟΝ υϑο]ορδ οπιθπάδηξασ. ὕαρ. ΧΙΛ Τὴ)6 Οδπῖθι8 
ποῦ 111 απδοάδῃι (58:18. τη]14). 1Τ)6 Ονᾶϊο, ΟἸἹοββασθσια οἴο, Ἰοοὶδ 4! υ5άδη). ᾿ (αρ. 
Χ4711. Οαμποιῖ, 4αὶ οἱῖπι, Οαπιρατὶ, Οαποτα, Οδποῦὶ, Οαμάοσν. Οδγπιίμτι δ᾽ σι} ΘΑ ΠΟΥ 



ἂς. 

- 

ἩΠοπιοσιβ. οἷο. (απίασο Οαπαῖι5. Οδηϊδένιιηι, ΟΔΏΟΟΘΙΒΑΣΘ. Οὐδβίδ!ἰι8, Οαπαδίμιι, Γοπΐος 

χὐτὶβοῖ. Οαμπίβατο ροΐατθ. Οδηῖμαγα. Οτραθ. Οδῃι ΒΑΓ. Οδππδίϊηῖ ; ἰηϑδυίδδ 4}115. ῬΆΡΙ1ᾶ5, 

Οὐξη τις, Ίοίον ἘΠε]σθηβὶβ θπιθῃ ἀδη ταν. Οαρ. ΧΙ. Οδιθ} ϑδοθτάοζαμχι. Οὐαΐαῖ τα 

οἰνο δἰ βαουἱ8, (ὐατα]οσιιι μῖτδθ Βἰβίοσίδθ. (δι! αβῖτγα. Οδεαξαβῖον. Οδεδπεϊ. Οαξαδιγοτηδία, 

Οἰαἰαβιῖ. Οαἴαρία, Οαἰδᾶταθ. Οαἴαλ5.. Οδταρθτγαοει. Οαξαρμταοῖαθ μᾶγ68. Οδίογναθ, (δ- 

τη ο]ΐουβ. Ἑαϊοαηάα5, 8080]. Οενπιαπϊοῖ, Οὐμτοῦΐ Ἰοοιι5. διιθη ἀαηϊαν., )6ε Τυυδοοιίι οἵ 

Ἐπρϑηῖὶ δαἀϊελοηῖθιιβ ρυϊηλῖ5, ἄθ ἱπεευρυθεῖθιι5 Οὐμπίουὶ ρίαν. ἀρ. «ΧΖ. Οπεθηαυβ, εἴς. 

Οαρταβυια. Οαιδϑα, Υ αὐὶ ἀποίονοβ δαιθπἀδπΐον,, 111 δγαπίτισ, Οαρ. «ΧΥ1. Οπλαοαβιιπι 

πὸπ Ραποίγαγας ἕαπια Ἀουπᾶπα Οἱσθσοη δ ἃθνο. ΘΟΒΟ]ΙΟ νθῦμδ 1ὰ Βοδιβίτιαα. 1)6 (ὐδιοαϑο 

πχοηΐο 4πδοάδια ποὴ ψα]ρατία. Λρρίδμιϑ Ῥ]Ό ΑΥΟΒὶ ΘΧβοσιρίοχ. Οαμποεβία. ΤΏΠΟ 5} 118}15. 

1κὶκ Ηοταίῖο. Οαποᾶβοᾶ 1π0]68. 
7ιδον ΟἸΧΧΙΨΥ. 

σαρ. 1. Αὰ Ὑιποορηεῖ ΟΡβορᾶρὶ 6 Ατίβ διθθπάὶι ΓάΡγο8 Ῥάου1]165 ποβέγδθ ἸΝοΐδο, 

τῷ ἂρ πιοὶῖον Ἰοραι 16 νου ποαῖου, ἀποπίαπι π6 ἸΘραῖαγΣ Βοτὶ γάπι ποι Ῥοξθϑί. Οαρ. 41. 

Ταάσπι Ῥιθυ 115 οροτα ἰμιροῦβα 11}06}}15 ΝΙαιτμ δὶ 1)6}11 46 Ασίθ Ἰοοδηάϊ. Οαρ. 711. Τιαῦϑ8 

εἰ δἀποίαϊίο φπογαῖ απ Ἰοοουπι ῬΔ}]11}1 ΝΙ6] 1551, φποιηοο δὰ πλ6]11|8 νἱἀθἰδητι 50.101 

Οαρ. 177. Οοἴανὶϊ ΟἸδοΡ 11 ῬΌΘβίβ. Ιοαπηβ ΟἄΖο] ξοοᾶαθ ππρᾶθ. Αἀτγίδπτιβ 

Οναϊμπα]15, Απέοηξιβ ῬΗΙδιΐοιι5 {Πρ ηαθ; ποῖ ἱπάϊσηὶ οἰοτο Τταϊοόστπι Ροαἴδτιηι Οταῖο- 

τίαπιο, ἱπ 40 Ῥυδθίθυϊτι βαπῖ. ΑἸ1 ΠΟΠΠ1111 Πομλϊπ8 Ὠ ᾺΤ, 1ρτάοπι οπιῖδϑὶ, ὕαρ. Κ΄. Τ}1: 

Οὐδοβασῖβ ϑοα]ίροσι, σᾶρ. 7.1. Οδτοὶ! ΜΝ α]αϊθϑίαθβ, σαρ.- ΖΖ. Ἐπ αγ οἱ Οοτάι, Θαρ. Ζ41. ἸΙδοο 

ϑαππαζαιὶ, οαρ. 1Χ. οἐ Χο ἵΜΜ. Αἄτοι. Οαϑάπονᾶθ, οαρ. ΧΊ. ἰξοσθπι ἔλατο. Οοτάϊ, ἐαρ. Χ42 

Ἰοαππΐβ Οοέξας, σα. Χ 117. Ἡϊότοῖ. Ἐτασαβίουι, σαρ. Χ 7}. Λατοη! ΝΙδτιοῖ 6111, σαρ. Χ,, 

Οοἰανίαπὶ ἸΝΙαπίηϊ ροδπιαῖα νᾶτῖο τποᾶο 1ΠΠπιδέγαητατν δὲ οι πἀαπίασ, (αρ. Χ.]. ΟοΠ]αῖιο 

Ιοσοστμι ποῖ φαιοοσιι ΟΙα πα αηΐ οἴΐηι 81118 βου ρίουιθιιβ δὲ 1110 οἱ ἰδ15 1πϑίμητ! τὴ ΟΡΟΤᾶ 

1115ἰγδη 415. 

Ῥοξτι1556. 

Τδορ ΟἸΟΧΧΥ. 
σαρ. 1. Τ)ς ᾿π τιπιᾶπα τα θτατοτιιαιν τατιἸ]δίῖοπ 6. νϑίθυθιιβ δὲ βθηηγ ϑίουιθτι8 πιϑ1ζαΐα, 

σοτατηθηίδξο,, πλ11{15 βου ρίοσιπι ἸΟΟἷ8 11] π|5γϑι18β., ΠΟΏΤ111115 5111} σοττθοῖῖ8. [,4τ5 Νῖαί- 
1Ππαοὶ Οτὶραϊάϊ δτο. 1)6 Ταβεῖπο εἰ Ττορο. ΝΙδπυτιπι διηρτζαῖζο οἴο, Επηθηδαΐαν ΟὨτομίοοι 
᾿ΑἸοκαπάτϊπυιη. Οαρ. 11. ϑῖρια οἵ ϑίρπατθ γατῖο πιοᾶο 1}]τιϑίτδπέιτ. ΘΙρΡΏΣβοΥΙ Ῥτιηοῖρᾶς- 
τατιπι. ϑιβίοιιππι. 81, γοοι]ᾶθ π8τι5. ϑθυῖθβ. 5101. ϑιρπίπιχ. 85118η1. Βδαυ]δι5, Ηγρι- 
τιι8, ΟἹοβϑασίτιηι, ϑυιαροϑβὶῖ δθηΐρηηα οπιθπἀδηΐισ, Οαρ. 711. δὶ γα]ο8 δἴο. Οἴσοοσο βαιϑὶῦ 
ες Οτδθοῖβ. ϑ1{π5. ϑο}ῖπο πιχ. 81] Θη τ τιη ΟΥ̓ 1 Ο15 ῬΥΙΠΟΙΡΙΟ. ϑ1π|ρ1τ|5, Οὐδ Ὠ τ Π18 πιθ- 
ἀἴσιιβδ. ΟὙΠ16]ηῖι5 ΗΠ τβαιρίθηβῖβ. ΟἸΘμδΠρῚΪ ]ατι5, 511 ν  ϑίσθβ Ὠ}1}1168. ΝΙτι510, οαξξιι8. 91- 
οδΥὶ 401. Θίπλ]α οἱ 51Πρὸ ἀμβοσμέ. (δ]διι8 δβδουϊέιν, 514π8. ΧΟΠΟΡ]ιᾶλ 685. ΠἾτι5. 5111. 
ΘΊΡΊ115. 1)6 5810 1114. Οτγαου]μπι οπιοπά ει, Απιρυῖοδα ρυῖβοὶβ ποίας Νοῖαᾶ. ὅαρ. “2327. (δῃ- 
ἀϊάαῖιι5. (ὐαϑίουθϑ βσϑιῖηῖ. (ὐδϑειξαβ, Οὐδ] ππδητι5. ΓΔ ουΟ ᾽τι8 ποίαίιν, ΑἸ] οτουτιη ΡοΘ6- 
Ὠᾶ σαϑίταϊιο, Ἡογδί!π5 1Ππ5ἰσαῖαγ, ῬοΥπδ8 οοπίπιπαοθτθ. Τ,οσυ5 4]. ΝΜ] ακίηιι ἀπιθῖι5. 19)6 
ςΥμΣ Ποῖθιι8. ΟἼστιιβ ἀἸρηϊοτα5 οαυτ18, Οδδϑᾶσθ, Οδϑαιηθηΐυη. Οὐαϑαυῖι, (Οαϑαίαβ 8]1Ου] 118, 
(ὐδ8811ὰ. Βδβυπιατα. (Οὐδυπιϊηδίμιθ. 1.511. Ηϊπομιδτιβ, ΟἼ]16]πι. Οπιπιθίσθ515 ΘΠ] 6 - 
ἀαπῖασ. Οαρ. 77. Οδυθομποβ ἴῃ ϑοτιρέαστγα, Ῥυπηδτγασηι σΔΡΙ[Ὶ γᾶ50 ᾿πηροϑβιϊζαντιηι ροθπᾶ. Οδ- 
5115 εὐ Βτίαπα. Τιᾶι5 Βοδιμι:, Οατο. Οδτηατῖα. (ὐατηϊβοίππι. Τλιιθθ5 νῖοθ σαυπἱβοιι ἔππ- 
οἵ, (δηλ ἤοατθ. Οδγοθυυιη οαδίοαοθ5 41|8168. Οδγηιΐπα, ἩΤοταῦῖ ΤΑΡτὶ Οδυμιῖηῖ8. ἘΞ Ρο5 Τιᾶ- 
δίοαχι. Οδνάϊη8]15. Οᾶτιιβ5. Οδτοοτοβ βϑυρθηξίηϊ, (ΟΔτοοτδΥ11.. Οδιθομο5 δϑῖαϊα ᾿πντοί!. Οδτ- 
Ῥοηΐα. Ῥηθπῖδ. Οδιρθηΐασιὶ. Οδτθ5 οἹϊπὶ νἱξιροτγαῖῖ. Αὐοθάθτιθ τηαπῖρτι5 οᾶπουθ. Οδ]ριυν- 
Ἠϊτι8 ΕἼδοοτιι8, ΟΒΤΎΒΟΙΟρτιθ, Απραβίϊητι5, δ 8111 1]]τιδτατιῖτισ, δπθπἀδηΐασ, Οαρ. Κ:.1. Οα- 
β5᾽δηδοριβ ρᾶπ15. Οδδίδημθδθ ρυθίλπση, ΑἹϊα 46 δὰ. ῬΙϊηΐα8 1ΠΠπδίταῖτισ. ΟἌ]ρΡιι5, 1) οᾶϑα 
νϑῖμβ ορίπῖο. (ὐδβθοσιιπι ταῖτα δὲ δ ΟἹ ΥΡθοτίπι ἀϑιιπὶ βσμιϊῖαβ. 106 ΟἹαὶ ΜΙ ρηὶ νοσο ορϑῖθ 
ΒΡΙΘΤΙΒ, ΘρΊτοπη8. (α86816, (Ο]τπι611ὰ οπιθη δίασ. Οδβϑίοσ. ὅαρ. 7.11. Οαϑρθιῖτβ, πομιθῃ 
Τιαῦπαπι. Οαβρτιιβ. Οαβρουῖα. Οδβρθιια, Οαϑρίτὶ. Οαξρονι, Οαταοα. Οᾶντθβ. (ὐδττῖο8. 
Οὔτιιβ, (ὐατχοο μα. Οαιταςαῖα. Οἰαδίταϊτίο γα. Ἐπιπιιομὶ Γἀδοὶβ ανομιίηδεῖς ΤλΔπ16] εἴ 



βοοἵ! Τὐαπαοῖιξ. Οἀτθιιοῦλ5. Αμπέμγαχ, Οδυραποι! τσὶ, ΟΔΥομ πα, 8408, πιθ]] Δ σΘΌΤΩ. 
(ατοπα. Οὐαγοοσοβ, πιοηδδίδουϊα, (δβία!α. (ὐδβα]α, Οδαροπιπὶ νη 145. Οὐδ] θοαὶ ὈΊΡδσα. 
Οαρ. Κ:11. Παρεμβολή. Οαδῖτα. Ο516118ἃ. Οαβίθηα ορϑιἀθπέϊαπι, (δβεθ]απί. (Οὐ βι δ ὩΣ 
Ῥαΐαι1ϊ. Ναββαῖΐα 1πδῖρηθ Ηογο 5 οαδίστιμ, Οαϑῖ6}18 ᾿πᾶραοτσαπι γάϊξινπι. ΑΘ π5 ῬτΟθ 5 
οἰπθπαΐασ. Οδβῖθ]α τποπίαπᾶ. Οοπξαρια τα. Τ]υργοκάστελλοι. Ταὐτῖῖα οαβῖε}1ὰ, [πραβιοὶ- 
Ἰᾶτ ροπΐθηι. (δ 516)1ἃ ταΐαπ 418 τ] ΟΠ Ἀ5Γ61115 οἷ 50Π0115 ἕαοῖα. (ὐδδίτα (τ ϑεῖ, σοοποθῖα. (α- 
5611 στα] ται. ἸΝΟΡΙ ται 15 πΟπιϊπᾶ ἃ οαβῖ61115. ΕἾΣΠΙΔΘ ται} 10 65 {8} }π1ΠΔ ΔΘ ΤΟΥ ΠῚ δὲ αἷϊα 
ἂἀθ 115. καρ. 1.Χ. ῬΙατα 46 οαϑβ:61115. Βαγρι. Ορριτάα οδϑβίθ]]15 δᾶπαχα. ἹΝΓαπτοῖρια. ΝΜ πηι- 

οἶρεβ. ΜΙαηϊομ 8. ̓Οαϑίθ]α, 4αδονὶβ Ἰοοὰ τηππῖΐα. Οδδβῖγα ορρί τ]ὰ οἱ οἰνιταῖοβ. ῬΙδοθητία 
οαδίγαια. Ὑ1115 Ἰαποῖᾶ οαβί}]8. (ὐαδέττιπι θρτθρία πτθ8. (ὐδβί}]]]α. (ὐαβίβὶ]α, νἱοὶ. ραρὶ. ; 
Ον[άϊι Ἰοοι5. Οδβίθ]αΐαθ πᾶγθ8. (ὐδβίσθηβθβ. ΟΟΠΟ ΙΔ Ρι1]14. (ὐαβί611 Ἰοσα ἀροτία. (αβίθϊα 
Ῥοπίΐπμι, δαυδθάποξζαιπι, οἸθρμαπίοτιμη, Ορρίάα ἴπ φαϑίθ]α τϑάδοϊα, (ὑδϑίβα οομπεὶ- 
δηαῖα. Ῥαυ]]ῖπιι5. δὲ ῬΔΆ]]ι|5 ΤΊ σοπτι8 δηθηαηΐαν, ΤΟ5ΘΡ ὮΙ 1πΐευρτθβ ποΐϊαΐαν, Οδβίγιμπι 
βοοίθταπα. (ὐδϑίθ πὶ, ἀρτεβϑίθβ. Ἐρββᾶ δ οαβέστιπι ἰᾷθπι. (ὐαβίστωι οἰ ιϊά5. Οαβᾶ τπυτίβ ἴπ- ἣ 
οἿαβα, οδβίθιαπι, ὕαρ. Χ. ΟἸαπάϊδηι θη δεϊο αἴπνπιαῖα. ΝΝΙΡΗδίθθ, Ὑ1Ρ1τ5 Θϑαπαβῖθε 
ἐχρσαῖαν. Ηγρίπαβ, Ο]οβϑαγιιη Οσᾶθοο - ΤΠ,δτϊπαπι, Αρομοάοτιβ, ϑο]ίμπιβ, ΝΙ͂. Ορε]]α 
διπθπἀδηταν, 1Π]πδιταμπῖαν, Οαρ. Χ΄, αρι. Οάᾶραβ. Οδρρομῖ. Οάοσαγθ. ΟἹΆο. Οἀοταῖῖο. 
Οἀοταῖου. Οἀοτνατῖπθ. ὅαρ. Χ7]. Οαρίτο]ϊα θχέγα Π ουπαπι. Οδρίτο]ῖα οοε]1. Οδρίτο! ν6- ΄ 
οἴἶρα!. Οαδυθαπου]. Οατιταῖῖνθ. Οαγεμῖα. Οὐδυεβ. Οδτῖθι. Οατίθηβ. Οαγίοθαμη. Οατίοβαβ. ὶ 
Τι ΟΣ τπι5 διμθηαΐαγ. (ὐατθῖα. (Οὐδτίατγτπι διραϊβοαίίο, 1τ6 πὶ Ῥᾶρίημδαθ. Οδτγτοαθ. Οδιγιοαᾶῖδε. 
Οαϊιτοοξμπίτπιη. (ἀρ. Χ717. Οδποθ]] αν. Α ἀγκελλοι. ΟΔΠΟΘ}11 οὲ βθοτθῖα, ΝΙΔυοπτι5 οτη65 

οἱ γορίβουβ Π]υβιταμίατ, (αρ. 77. Οαρθα αὐὖὸ8. Ῥαρίαβ δ Ο]οββᾶτιτπιαν δηλ ἀδηζατ. 
(αρϑιϊδηὶ, Οαρϑβιῖ. αρϑα νὰ8. Οδρβϑο. Οδρϑβιι8. Ολ0Ρ586118. Οδρβϑαϊα. Οδρβαυῖ. (αρβῖβ. Ο(δ- 
φῖϊο. (Οοηρίάϊαθ δομβίηπασθ. Οδομίηπον. δη8]6. 1)6 Ο(Ἱοϑδοῖβ. ΟἸοδοατθ. (ὐ]ϊηα. Απᾶ- 

τὰ, οἱοδοα. 1 αἰσῖηα. Τιαναίσιπα, Τιαΐσιμτπιιη. ἸΝΟΏἾτι5 διμθπήδίασ, ὕὅαρ. ΧΚ7. Βοπιξδοι πὸ- 
χηθη. υπρόσωπος. ϑιπιΡ16κ, βἴυ]ταβ. ἘΠΜΕΆΡ1115. ΟΥΎ1τι8 πιθπάἀδέασ, Ὑιτεοῖιβ. {ιίπου. 
ἸΙοτρο5. Νίοσρι. ΟΟ]απιραβ, ἸΠολύτροπος. ίδοτθβ, Οοσροτοβϑιβ. ΝΝουμιβ, Ὑ110. δυήῃ- 
οἴθῆδ. ΘΟΌΣΤΙΙΒ, 

δον ΟἹἸΧΧΥΙ. 
Οαρ. 7. ΟἸἹαυάϊαπιι5 οοἸ]δ ίοπο {Ππιδίγαϊαν. ῬδΥα5 ἔαοϊῖ σᾶηηρτι5 ΘΟ ἤϊσοηῖθθ. ϑρᾶτ- 

άπ ἔοθπιϊπαθ. Οὐδυπιθπ, βϑτίσπι. (8111 ἱπηραιιθηΐθθ δθϑίτι8. ἀρρίδῃτιβ βαβουιρίου Ρ]πις 
τατοῖ!. Ῥ]Δητι8 διπθπάδίατ, ῬΙΣΠ1ΟῸ 41|8}1 ΟΥΤΙΟΟ 510 οριιβ, Π)61 ριιρῆα Ῥτὸ ἨἩομπουῦῖο 11]π|5ὲτᾶ- 
ἴὰτ. Λϑπι]. ῬΓΟΡῚ οἵ Τπϑέϊηϊ πορ]ρθηΐια. ἰρη18 60610 πηΐβϑιι8, οἴο. ὕαρ. 7). ουῖτυ5 ρου. 
Οὐὐτοῖ Νίαρμΐ νοιβιποδίουβ 1ΠἸπιϑίγαῖασ. Αἰ1146 Ἰπτουῖίαθ. ῬΟΡΌϊτ5, ΘΤ1]τι5., 1]]υιϑ δ. 
ἌΘΡΙΘτα 7.588. Αὐπιὰ ψἹοΐοτυιθτι8 πλ1858. ΤΠούβαίῖοα ὌτΡ5. Απδβίαβιτβ διπθπαάδίισ, ὭὌς Οαϊ- 

Ἰιοίπιο Ὑγτῖο. ἘριπΠατε Ερίτομιθ. ΑἹρθ8. ὄρ. 7111. Ορ6β8. Ορυΐθπθβ. Οριϊπια Ν͵δξοσ. 
Ορείμιαβ οὐ Ορεμπιαῖθβ, Ορτίπι. Ορρίάο.. {{τ05 Ἀοιμᾶ, ορρίάυμι θϑαάθῃμ. Ορεῖπιαβ πιᾶχῖ- δ 
τη τ685. Ορίατθ Ορίῖο. Ορίπῖο. ἱποριπδίαβθ, Ορυβ, οοποιθῖζι8. Ορίοιβ. ΟΡροσδθ εξ 
δοταπι ἄποθθ. Απίοβθιρπδηὶ. Οροτῖοσο. Ορίπιιβ. Ορδίποπιβ. Οὐ ποίσα. Ουχτῖ}ῖ Ο]ο558- ! 
τῖσαα, Οὐ ΕΠ απ 5, Ῥαιιβαμϊα8, Αταΐου, ᾿τοπίϊητιβ, Θπιθη ἀδῃΐτν; ϑοΠο] αϑῖθϑ ΘΟ σπιδπΐοξ 
ἀΠπιδῖταϊαν οἱ διιθηάδΐιν. (ἀρ. 72}. Αβϑοομπῖτβ 1Ππ|βέταττιν οἵ οοττϊριίαν. ὙαΡα. Οὐδ] θυῖῖαβ 
ἰπροηΐ!. Οογθπιομῖα, (ὐθ]θυιβϑϑίπιβ. (θ]θὺ ξοθ πα! ΠΏ]. (ΘΙ ουπβοα] σι, (Οδ]ογίαβοι]θ. Οδ- 
1οτασθ. Οδγπασβ. ϑουνῖβ διθηάδίζισ, Οαρ. 7. Οοτῖιβ. Οδπβιιβ. (61186. Βοπμᾶ οϑ]]δτιιη, 
Οε]ατίσασπα. Οδ]]ασῖα. Ῥυοχιάσιαμι. Ῥτομπια, (]]οναν ἢ. (Ε]]αυῖαβ. 1)6 Ομδγῖβιο ρταπιγπᾶσ ΦΥ̓ 
τἰοο. Οαρ. 77. Τὰ]. ΟΡ βθαιιθῃβ οδϑδιϊραίαν,, 11] υιϑὐγαῖιν, δ ἀδίασ. ἈΒΙαπΐ Ἰοσ5. σουτῖς- 

. σι. 0. ἡμμν « ν. 

δἰϊταν. 1ὔτο. ἀρ. ΚΖ ΑἸραθ βαπιπιαθ. ΝΙατρανιῖαθ ΑἹΡρᾶ6. Τιδιπρυσάϊιι8 δὲ ὙΥ δ] αξγζάτιβ ὩΦῊ 

δπιθπαπίιτ. ῬΘΥ πᾶϑυχι ἠπγαπιθπίαμι, (ἀρ. 7.11]. Ὑιμπαμα νϑίτβ, Ὑπὸ δὲ ἀτοπμδ ΐβ, ᾿οτΣ 
Ροᾶθβ. Ὑίμπο Ἰοτὶ μοβριῖθ8. ὙαΠππι, ἴθηπθ νίππτα. Ὑῖπα σοπροὶδῖα. Ἐὐτο. Ῥρενομπῖθβ ἃπι- » 

Ῥίρας διπθπάαΐασ, Οαρ. 1 Χ. Ὑῖπα, Ψιμτμη νϑεϊειιπι αἀο]οβοθμεῖθιβ, Ὑλπὶ οοηνττίαπι. Εο6- ξ 
πυϊπΐβ οἵ ἤπνθηῖθιιβ δὰ ἀππππι ΧΧΧ, τητογάϊοξιπι, ἀφια νῖπο ἔμι86 πιϊδέα δὲ ᾶπὶ- ο]ϊπὶ. ὧν 
Οαρ. Χ. Ἰμορϑϑὰβ δὲ γαιίαθ ἀβ δεὸ ογρϑβεγσγαίϊίΐομθβ, δΔυβομίῃβ τοπιροῦίβ δὰ Ῥεϊγομλιϑ. 
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σαρ: ΧΙ Ῥίατα ἴῃ οαᾶθηι τηδέογία, 1)6 Τ] πὸ Αροβίαϊα }ἀϊοῖτηι ποβέγαῃι, ῬΡὰ ἀπε 8 δὲ 
ΟοοΙἶτ5 ΑὈγοϊταπτιβ διπμθπαάδηΐατ, Ῥογῆτιβ ᾿ποθϑϑ8. ΕἸΠυγαοσ ΑΡα]οἾτι58. ΕἸχηλουι5 ϑιηᾶ- 

εὐϊαῖαν οἱ Οἴσοτο. το. ὅαρ. ΧΙ). Ὑοτι1165 ἤοσαθ δυΐ νϑυβ1168 πὰ ΤΊΡΏ]1Ο. 106 αἰΐᾳιος 

Ἰοοὶβ Ῥγορθυτι δὲ ΤΊΡΆΜ. Ὑ]ουῖ ΕἼΔοοὶ θάϊεϊο πα}]1π|8 ρΡοπάθσῖβ. Οαρ. Χ.11. Β. Ογρτῖα- 
τιὶβ 1ΠΠπϑίταϊαν, ἰδἱἀοτι5 διαθπάδίαγ, Ὑιδίι8, 1014 6, ψίτγιο, ἂνὶ8. ὙἼΡΟΥ, ν1Γ116 ΠΟχΊ ΘΗ, 
γίροτνθ. Ὑίάοτα ρτὸ δυάϊτ οἴο. ρου, βαπῖῖαβ, Ὑϊβανὶ. Ὑίβιιπι απθπι, Ὑ 1 τίοατγθ. ὙἹοειτηδγα. 
γΠ]αρίαμ. Ὑ1Π1054. Ὑἰπάθπνανὶ. Ὑ1Π|8ηϊ. Ὑ νττασιιβ. ὙΙ,ΟΌΪ]ατο, Ὑιπάϊοία. ὙΊτρΏ]ία, 
ψιαιπι. Ὑίβιβ. για, Ὑιοΐουαρ:]6. Ὑιοΐπῖσα, ὙΜΠσανῚ, άπ], Οαρ. Χ,}. Νειβιῆοα- 

ἴον Οδτοῖῖ ΝΜΙαρηὶ ρογοθηβθίαν, ΕἸΘΡῚ νοὶ. Τϑῖοσθ. ἔσο. Η πτίθγα, ϑάχϑὰ οοτάα, Αὐπὰ]- 
ΟΡ {πιρ. Τἀδίυβ. Τηξοσιβ. ἄὐνα. ΝΙοάθσπα. ἈΒυ Βηι Οογπιαπόγαμι νϑΐθγαμι. Τιονῖζα. Α]- 
οὐἶπὶ βουῖρία. ΑἹΡίηϊ5, ϑοοΐαμῃ ποίαις. ΥὟ᾽ δπδίῃβ. Ταρίτον ῬΥΪΠῚ18 5Ύ}1Α 15 Ῥδυροσγδιη σοΥσθ- 

φιϊβ. Ἐριπμαγάὶ δἀϊεῖοῖθβ. Ῥεϊαριρ θωαπιῖπῖθ. Ἠξτγοβίβ. ϑδογᾶτθ. ϑϑογδίῖο. ϑδογδιηθηξιπι, 
ϑαογατίθμι. ϑδουασίπδ. [ὰ]. ΟΡβθαιιθπ5 δπιοπάδεισ, 126 Ῥγυάοπῆι ΟΠτιβιδπίβπιο θὲ δοίδία 
Ἡδυϊοὶ ΑἸεἰβδιοάογθηβὶβ, εο. ὕαρ. Χ,΄. Ἰροῖβ ξοθουπάᾶτϊ5 σοτροσὶβ ἴὰ τρί ]8, ΟἸδαα]α- 
Ὧτι8. ΟΟἸ]αίζομ 6 βουὶρζοσγιχῃ 11 πϑέταζυχ,  Ῥογνθπῖτθ. Επὴδ πτῦ5. Αθῖπδ, τπτρ5 Θὰ 'ρ88. Οἱσθτο 
οιλοπάδξατ, Τιᾶπα σοτομπδῖὶΐ δἀυ]οτὶ. Δϑ]απτιβ δμιδοι]αῖαν, (ἀρ. Χ71. ΟἹαυάϊαπιβ ἀεβουῖ- 
Ῥιίΐομπα ρΡοτέυβ 1] πδεναῖιιγ, ϑ.1Π100. 6118, πουλίηθ τπᾺ1} 1163 ΘΟΙΙΡ 6118 8, 1] πβέναϊτν, Βυδοθῖα [ὰ- 
οἴδτο ἔοθιαΐπουια, Ἀθϑίδιρ ἴῃ βρθοι]ὰ ξαιὶ, Το (αδδῖιι5 ποίαϊαν, γαῖα 46 τερῖθυϑ δὲ ρῥτίη- 
οἰ θαι; 
3). , χιτῶν ΟΙΧΧΥΤΙ; 

Οαρ. 7. Ἠοταε ταϊτδουϊούαπι ΟΠ τϑεῖ. ἩΠογιβαϊθη. ΒΦΊΒΙθῆθια. Οαρδυπδιμη. ΓιΟΟὰ8 
Θεπεβατοῖθν Οαρμασ Ναβῦμ, ΟἸτίβιιιβ οἰν!β Οδρμογπδιῖα. Απιοθπῖζαβ 6718 Ἰοοἱ δὲ Ἰαττι 40 
Ιδοίαπι. δἴο. ΖΡ Ό]οπ, 1)6 ἰδτο, αὶ ΧἼΙ]. Ῥδεγιτόματγιπι Τ Θϑζαπηθηζιηι ΠΟΥ ΟΊ [1 ΤυΟΟτδ 
Ἰϑαῖδθ εὐ Ενδηροίβεαθ ΒιΡ]]οοταπι σοῦοθκ πεϊπίπια 1{τοτὰ βουιρίι8) ποϑίθσ, 1)6 Ο8]118686, 
ΖΑ] οπ δ εἰό. δῖα. ὅαρ. 7]. Αὐϊπιαάνοθυβίοπθϑ πὶ ΠΟΠΠ1118. ’Ιοσα Ἡγιηπουτπι ἘΠ ΟΑ 1. 
Θοταστβ οὐ πιουβ.. ΝΙΘη Ια. Νδάδηβ σατο. Ῥιδϑϑασα. Τηξαπάοτιθ Ὑ οἴοσπμαβ. ϑθταιο τη ηάὶ. 
ἍΠΏ ἀἱ - οὐτάθ. Ῥαβο]α]1α. Τδὰ5 Θεά αι. ἸγΓγϑίλσα οοσόπᾶ. 1 αὔιιπι, δθυπιο. Δυβρίοϊα. ϑῖας- 
Ῥθαπιβ Ῥσυοϊοιπδτεγσ. ΟΠ βοϊορῖβ διηθπάδξατ. ΤΟΊΗ τηδομίηα. Τηβοπδ5 νοβϑδηϊᾶ. Ἰθηηο- 
ἀἴπι5 58 δρ᾽π8 Θπιθη ἀδέιτ δὲ 1] πιϑέσαϊασ, (ἀρ. 7111. Τὴ 1ἰϑάθηιν Βγπιηῖ5 ΡΟΥΤῸ ορϑτὰ φο]]οσδΐᾶ. 
ΨῬυτρίάυβ. Οοποράϊειν. ΤΟιβδειθίς. Β 658 ἤχα. Τᾶυῦτοδθ. Νίουθιιδ οουρουἑθ, ἃ Π1ΪΠ86 58 1185. 
Απειδῖθβ, ΝδτΕΙΩΣ τηϊσδοι]ᾶ δὲ ἥαρτα, ΟΥὐρτίδηὶ ἀποϊουιίαβ δὲ δ] οαπαδπεῖδα ἰᾶπ8, Ῥυιἀθητιι5 
οπηθηάἀδίαγ, Τῆροσ δὰ 1)οπαίαμη Ογρυῖάπὶ σοταπηοπάαΐαν. ΟΥΡτιάπτιβ Μίαριιβ, 4115, ϑέοιι- 
τη. ϑομθηιᾶ, οἴο. (αρ. “77. (οιππποπΐαϊιο πὶ σαραῦ ΧΙ, Αοίαθπμιν Αροβιοϊλσοσιπι. 7)6 
Ταάδε ἘΣ Ῥ᾿βίοἹδ.: ϑ8πάα]18, δᾶψπθ ΟἸγῖβεῖ, Ἐουπιὰ θοσαπι εἴ σοττὶρίδθ. Ἰνίδτοτιβ Ε]ΐπ5 Ῥοισ. 
Ῥαυ]]υ5 εἰ Ῥϑεταβ Ἱπασῖτῖ. 86 4Ὁ] 15 δὐπαπάδειτ.  ΝΙαΐουιβ παρὸβ Βδῖπαραθ. Αραδ Ῥϑίσὶ, 
ἈΡΟΙ παν ῬΆΙΩ Ἰδπιἀαπέιν. Ταἀδαθοταπι ἔαρι]ας 46 Ῥεῖσο; Οδεβᾶσθαθ δἰζιβ δῦ βμονΐαβ, 
Αρστίρρᾶθ πλῖτιιδ' πἰθυϊῖα8. [Γαίϊηα [πάἀαθοττη σορποπιῖπα, τί Νίατοιιβ οἱ [πιϑέτι8 δἴο. 
Οαρ. 77. Τάατιι ΟΒτοηίοομ δπιθη ἀδίασ. ϑιιοοθάθσθ. Οδριεινιίαβ, οαρίλν!. ϑρίνατθ. 206) τὸ 
ἐμένα. ϑιμθτυῖσιιβ.. Οοπνθπίιβ, Τοι8, Ῥυπάθπι βαΐτα. ΤΠηλῦτα ρδοῖβ δἴῖο [πα 1501 ρΡ11πδίτιβ. 
ΟΡνίατε εἰ 41. (αρ. ΚΔ ΑὐΠΟΡῚ: Ἔρτορῖδθ νϑχαί!οη!β ἸοουΒ γονοοδίτμτν πῃ Ρρᾶτίθβ. Εὐχδιηῖηδ. 
Τυχτοσπιΐηατθ. Νοπιθη ΟΠ τ βεϊαητη. ᾿Ορέίδέτιιβ ειη θη ἀδίογ. Ῥυϊηλὶσ ΘΠ Ἶπ|5 τηοὗτι8.. Υ Θτέιρο. 6σ- 
τοῦτα. Ὑδεϊίου!ι. Οδ]οΥῦ 50}15. Αἰδᾷιια]14 ἔδιηροτα. Ῥαγΐθβ πη]. ΝΙδαϊδτδ. οεἴο. (αρ. 711 
Θδ να πα5 110. Υ. οοττοοΐῖα8, πη. ῬάυΠΠωΣ Ῥ61161 Ἐπ οΠατιδίϊοιπη. Β Θβουϊαθ. ΝΟ 114, 
Ῥοββι 1185... Ἐπηΐοσ, Οδριζαῖιο. Ῥεγναάδιθ. Ῥενυναβίοπαβ. εἴς. ᾿ (αρ. Κ.111. Ῥοτρίταν ἴῃ 
ϑαϊγίαπο, Ῥοβίμαμιι. ΟΡβθααϊα. Ιτιπτιβ. Εχαοῖῖο. Επθοδυῖ. Πυαθ]]ιπὰ Δ] οΥῖο. ϑαὶνταπί 
εἸοααθπῖῖα, Μα]θῆοα Οἴτοθ, Ῥγδδ)παϊοιίθπτη, Θυβοῖροτο. Ῥταιάδτι. Ῥοσγθρυιηατὶ. ἘΣ ΒΌ]ασ!. 
ΟἸΒ τ βο]οριιβ δπδοι]αΐασ. ΘΑΙν Δ: τἰτα}τπι56, ΕἸΔρο]]δίϊοι 5. Ῥδοραῖα βιιβίίηθτθ, Τ)θξεβοιίο. 
Ῥοεδηϊΐετθ, εἴθ. ὅαρ. ΠΧ. ϑαρρσοτοσθ Ὑἱοῖον ἴΠπ|0. απιοπάδιτιτ, πνοπῖτο ὮΡοπουα. 
 αηάᾶτο.. ΑἸῖτβ 4165. 1[)86 επαμπίιο Εοτζαπαῖο, Ὑ πδπέιξ πιυ]έα Ἰοσα οιπεπάαπίι. Βέεηιο- 
ἄτα... ΟΡβέατο δἱϊητιθπι. Ἀπαδῦσπδ, ᾿σαϑίσιπη, οἷο, Οὐ. Χ. Οδῖα}1 Ἰπουπάϊταβ.. ΜΙ οπας- 
ταθηζα᾽ ἀγλοιϊατοσα. 1,10611π|8 Ῥτθοῦπι ψαι115 διιοίοιιρτιβ. νἱπαἀϊοαίαι. Τιθοῖῖο (ὐδία}]0 δά- 

; Η 



βοτία (δξα!]ας ἱπιϊζαίοτ Οταδοουτηι, ἱπιοίδητι5 οπιοηἀδέξιγ, ΤΕ Θοθυτηιι8. ΟΟπειθατα, ϑέγᾶ- 
τοτῖδθ νεβϑῖθβ ἄυσγδθ, νθβίιρι 5 ν τα 185, απ: 41 80165. ᾿Οαδἴο]}} ρτοῦα τπθη5, ἄσουρε5 οὐἰζιι5. 

Ποῖ Ποιμΐμθ5. (ὐδἔι]]ι8 βαδρῖτϑ᾽ 1] πϑίταῖασ. ὕαρ..Χ} Τ)6 δείαϊθ ΤΊ}: δὲ Ονἱάὶὶ οΡὉ- 

βοτναῖϊο. Νασϑί ΘΡ᾿ρταπηπηᾶ. Οντάϊπιβ ἐπαυγαῖασ, Ἡογδίϊτιβ 46. ΤΊ 110 βαΐγυϊοα Βουιρϑιῦ. 
ΑΙΡΙπι5. ποῖ Α]ΐτι5 ἃ ΤΊΡ.1]0ο. ΤΊ] δοριιππαῖιο. οἴο. Οαρ. ΧΙ). ϑϑυγῖσθ. ΡΠ] 65 φαᾶία ἀ6- 
βϑυνῖτθ. ῬΊρΒΙ οὖ Οο]θιὶ 1δτ5, Τὶ ἀϊοῖα Ῥτὸ ΝΝαπιηῖθι5. Ῥ]ααβέγα στιϑίλοα γε θη 415 ἔδτ1115. 
ϑιαΐαθ 685. ὙΙ1οϊπηατῖιι8, (ΟΠ τασῖ5. ΠΙϊ βᾶθνὶ εἕος Νυαιῖηδ ΤΠ) δογάμη. ᾿ϑιαϊίσι]δα 1 τη81- 
Βιι5 βιαϊιατιιη. ΝΙοσνα ἀποίτικ. Βδοομαηπδ]118. οτ15 πονδοι]ᾶ βθόξαθ ἔαρι]. Οαρ..Χ112. 
Οδάτίπαρ ο]α5565. Α]ῖὰ 46 σϑδάγο. ἀβδίδγπιιθ, Ῥ]Δηἶτι5 1Π]τπιϑισαΐασ. Οδτγανϑῖα ΒΔΟΟΒῚ ἴηνθη- 
ἴθι. Τ]]Δτι5 Ῥαταθαῖθ" βαροσίζιν, (ὐᾶπηιι8, {ΠΠ|ρΡΊᾶητι8 ΠΠπδίγατατσ, ΝΙΘΕΝ γαὶ ΜΙ Θά εἢ ροῖτιδ. 
Οδητοοϊδτιιβ. βαρομπίξισ, ΟδἸδάοῃ. ὅαρ. ΧΙ. Τιαὰ5 ΟἸαπάϊαη. , ΑἸ1τι5. Θοάδηι [6 ΠΡ ΟΥΘ. 
ΤῊΟΒ] 1 οπῖπθ ξαγίτση, Ὑ 6168 διπθπἀαΐαν, -Τ)οπιιβ. ΟἸΟΘΥΌΠ18... Αϑοούλτιβ᾽ 1] ϑἐγαΐῃτ, δὲ 
ποίϑειν ΟἸοθύοπα ἀδἔθηβο. Ὑ᾽ 6116 πι5 οουγθοΐαβ. ΑΡΌ]6]115. Θαιθὴ ἀδῦατ,  ῬΙΠπ δε Ιθοπθ8,), Οτγ- 
Ῥἢι68. Ἀπ, ἃνὶβ τπᾶπχῖτηᾶ, Ππάδϊοδ δὲ δ άϊοα γϑ]ὰ :. ϑγυίασα ᾿ΐθη. Τα ἀαῖσδθ οαρϑ86. 

,ἀλο Δ δον. ΟἸἹΙΧΧΥΊΠ, εἶτ ὑπὸ} 
Οαρ. 7. Ἰλα]δι]ορι. (ὐοπηπιοπεανίπιβ ἴῃ ΓΑ Ρου δ οταίϊοπθβ. Θ]Οβ586 δπθηάἀαπέατν. Ν78- 

οἰδίουϊαυι. Ασθρμα]1. Αρο]]πανιδῖαθ. Τ)6 ΝΝεβίουϊο, 1)6 ΕἸδγίαπο. ἀσδοϊδιηδεοητι 118. 
Ῥυίβοιιβ βϑουιρίοτ. ϑοβοϊδϑβιίϊοὶ. οἴο. ὅαρ. 171. Τυβρουῖὶ πιοπδομὰ Εἰβίοτία, Εἰ]πι5.}10611πι5 111π|- 
οδἴτγατϊζιτ οἵ σοΥρ ταΓ, ΜῈ] ον μοῖπο. Τ)6 Οἱραπίθιβ. ῬΒΙαβίσιτιβ διμθπαῖασ, Αρομάκξασο. 

Ῥπῆηὶ δχῖπηῖτι8 ΠΡ ου. ΟΟ]]αΐοπ 65. [ἢ Τθυπι νίνοιθ. ΤΤρρου Τ)ιδιτ γίοτιι. Εἰἴο. (ρ. 
111. Ὁδϊπὶ ροκβίοσιϊαβ Τάδε, Βυᾶδρὶ 18. Οδεπιδηῖοᾶ 1). ἔλιοᾶθ νϑυδῖο αοτϊδξιν, 1)6 Τπιρᾶ 
εἰ Νίατοο ναγῖα.: 1)6. ΝΙοθρῆοτο. (δ 1811. 10. Ταιοᾶθ 1Ππιϑεσαῖυσ, ὅἀρ. 277. Ογ!πηῖα5. 
ΑΕΣοδπουαπ, ΕἸ ΡΙΘοΟΡοΥατα διιοϊουα8. ΑΌΤΘΙΙ οἵ Απραβιηι δυοϊοτιίαθ. Ῥγονίβου 6ῖ5 
εἴο. ᾿ΡΊβῖο]α ργὸ Βοπιῖηθ. ϑοπθοᾶ δπιθηδίιν, ϑαγδρίομ, 118,15 διπαμδίατν. Ἐ7}π|5 δριρτδπι- 
ταὰ Τιαῖιο ἀαΐππι. -Οαρ. 7... Οατίμαρο ἄοπηι5 Ηδοιθιιςούαιῃ. Οπαιπάϊα 8} Αὐιαπὶβ ΡΟ 5568- 
88. Του]! Ἰδέδθ. ϑρ8πὶ., Τοιπίητ8 δὲ Π)οπῖημ8. Ηρηου βοθμῖα Υ δϑῖτδ. ιθῖος ἀροβῖο- 
Ἰαῖυ8. Ῥασγζυυιτοπ 65 [πξθσουιπι. Ἰπιρτοροταγδ Νἄαα. Τοπδοιίοσ, Ὑ 15 οϑι, ξαϊς,  Τ]ὰ- 
οἴαδίΐοπαϑ. Ῥυορίπασθ, Τ᾿ὐνδοθσατθ. Τπποχία πιὸῖ8. Βοραΐανο. [96 ΓΤ μἰβέοϊα δα ΗδΡταθοβ δὲ 
678 δϑίαϊθ. Ῥιορίοσ. ΤῖΠιθτθ. ΕἸ οἰα!του. Βδοορηῖῖίο, γοςαίῖο. ομαάλέλο ῬτῸ ογτθϑίασα.. 
Τ᾽ χοθϑϑιῖ. ΟδΡυθο]  ΔΌγΘΟ]τ5 ΠΡ6τ Ἰδυιάαϊατν, 1Π]πιϑίγαΐατ δὲ διπθπ δῖον, Οαρ. 7... Οὐ) ΤΟ 
Τηβι {ΠῚ ΟΠ 65. Οὐδ} ποιιθη. (ὐδἦαπᾶ Πδϑγθϑῖ8. ΝΑ Πα Ἰμ15510 οομηῖοᾶ. Θαρίαμτι8 ΠΟ Θαρ μᾶς 
τ8. ΝΠ 15810 ᾿πίρου δπηῖοοβ. Γππῖᾶπᾶ ΠΡοτγίαϑβ. ϑιϊρστηδία ποη 1ἢ 5018 ἔαοιθ. Η, ΑἸθχδη- 
αὐτὶ οὐτοστ, ἸΝμτιπβϑὶ ἢ οἰτοῦ]ο. Οα]5 εππϑη δέει. ΑΙοχδηάοε ἄεπθαο ποίαϊισ. Επο 
Οαρ. 7312. ϑρίνάτιιβ. ϑρίσιειιβ απτι8 ἀποτιτα. Απιδηΐ 1ἅ4τπ8, Οοάθκ ἘΠποοάοβίδητιϑβ δχθπᾶ- 
τὰγσ, Τάο]α [παδϑοτγίιτη. ϑρθοίασθ. ΗΠ] αυῖπβ δπιθου]αίατ. Τβοθάθγο, Ἀδαοαδ. Βαιοϑάο. 
Ῥοτῖ βᾶθοῦϊα. Ναϊοτία δοίοτθα Οὐοδοαβ δοδῖνι8. ΟΠμ8οβ Π 6βϑιοαᾶι. ᾿ὔγοθιβ. ΝΝῸΧχ οπιηλαπὶ 
βοαϊτῖκ, ΟἸΠτιβιϊαποχιηι ροδίδγιηι τη08. ϑοιοῖϊμδ, Τυχϊάιϊ8. Ἰταριάδσθ. ατγιπβ ὙἹοῖοσ 
ἠαπἀαΐατ οἴο. 

7 δον. ΟἹ(ΧΧΤΧ. , ᾿ 
Οαρ. 17. Τγαῖῖο. Τιῖνιι Ἰοοῖβ οπαυταΐασ, Οὐοοοταῆι ΔΟϑ ΕΠ ΔΈΪΟ γ1}18, Οὐατιᾶ, 815. Ρὰ- 

Ὅτ ἃ ἀβξουπιὶ πο δοοϊρίθραπί, Ἐουεαπαίιβ 1 πϑδίγαϊαγ δὲ θιμθπἀδίισ. Αἀο]εβοθμΐθβ ῥτὸ 
ῬΌΘεϊβ ΒΑΡ111. Τήν διπδπάαΐζασ. Ῥοίγομῖιϑ αϑϑογῖιβ, δἴο, (Οὐρ. 17. Τιαὰβ Ονϊάϊι. 1) ὲ 
60 οἱ Αυρυβῖο, Τιγια οὐ 1π||18. [Ι͂ς}τ6 46 ΟΥἹ 11 4010. διξ οὐϊπιληθ. ΟνἹάιὶ τὸ5 εἰ 11}. 1], 
ΤτΙβῦαΠ το βθητασ, 11Ππιδέσαηῖοσ, ᾿ς αρ. 11... Ῥδιτεοΐαηι πῃ δόάσπι }10.11. Τυϊδεέϊαπι, ΝΝ]6- 
γ65 Απρτιιδῖ]. Αὐτ]. ὙΙοῖου διμθπάδϊυσ. Ὑ δοιιιϑϑίπια Τὐνία. ΟνἹάϊτιδ δου ρΕ15. ππθυ ἔτι 
τοϊθρατι. Αἀυ]τετῖα Ἀοιπθαπα. ἘΠμ1 Ἰθοῖῖο. Ταπουθεῖ ροθπια, Τ᾽ δδεμπποπίπα. ΟΡ ηὶ ἂς 
ΟΒ τιβο' πὶ πη Βα ρΡοβιεϊτίθτη. το. (ἀρ. 777. Συναλιζάμενος. Β.. 1 τιοα8 Θπαυταῖασ. ΒΖ 
Ὠοΐαίιν, ΟΥ̓ΔΘΟΙ διιοΐοτθϑ Ρ]ττ68 δα βίδη ῖνι8. ἃιη155:. οαἀὐδῖου διιθπἀδιι δὲ δπδυναίαν. 948], 

ΟἸΠΏ5 νιοῖτδ, Σύναλος. ΟἸηβα]άπδιιβ, , Β, ΤΠ υιοᾶ8 ὉΔΡ. 1. Αοῖ. ἀροβίοὶ. {]πϑεναξατ.. Ὅαρ. Κ΄. 
ἴάοπι Β. Ταῖοαθ Πρὲν 1] ϑετάταν, [) 6 Τιθομα Νίαρποι; ἔβαιθ δι ἀαξαν. ἂρ: 7... Αὐριιδεὲὶ 
ΟΥ15 δεβοιϊριῖο. Β, 1πιρὰθ ἐχριλοαῖαχ, Ἐ]ᾺΡ 6 1ἃ δῖα οσαοοιι. ὩΦαπίέσματα. ΑἸΑρατα, Εἰκα 



Ῥδπατο, Ὅαρ. 771]. Αὰ 7δηῖδ ΠΠαβενατ! οἴ θη 4πδδἄδτηι ποΐαξα, Τρπθπὶ δἄθτθ. Ῥδν ἱρηθην 
Ῥτοβαξῖίο; εἱ νἱτριηιταιβ. Ἰρηὶβ ἀπρ16χ. Εἰκ 'ρῃὴθ οπιπίᾶ. Τρπίτζαθι]α. ΤρΈἸβρΡΊἸοΙ οὐυτιμὴ βι0 6 

διΐεῖο. ΤρῺΐβ ν1{8}18 βρίσϊξῃδ. ΙΡΠ15 ῬΘΥΡΘἔττδ 1ἢ ΒΘΡΌΪΟΓΟ τϑρουίιβ, Ἰρῃϊποᾶτθ. Τρ ομλλη10- 
51.8..ὄ οἴο, Τηβουιρίῖο δπδττδίιν, ΕΘμηΐηὰ 6 ΠοΟπογδίϊου ἰοσι5. Ὑ α]σαπιιδ οὐτ ο]αιι 5. Νῖα- 
τίτι8 ιοίου θχρομίτζαυσ, Ο. ϑϑρεϊηϊητιβ οπιθπάδίιν. Τ)6 ΘΒ ΟΒΙ: Τιοχῖσο. ἀρ. ΚΖ.1]. 
Ἡοταξίτ5 ΡΠ τί θιι5 ἸΟΟἿΒ 1ΠΠπ|ϑτγαττ, ῬοΥραιπα. ὙΠ δτιτιβ᾽ ἀΘξουτα τττιττ Ῥγο͵α σαπὶ Ἡθοΐοτα 
Ῥδυῖῖ, ΜΠ] Ώ1]1πι8 δπθηάδαϊιν. ΝΝοΐδο ΟοἹϑιὶ ἴῃ Ὗ 4]. Νίακ, Ἰατιάδιειν, ἀρ. 1Χ. ΟΟτροηῖβ 
βδΠρτι 8. ἰρο Ἰϑὰς οαπιρὶ. Οοτροπαβ βοίαθ Ηεβιοάο, Ἱρποῖαθ οπιοτο, Πγυρίηι5 οἵ 18]- 
δοπεῖτιβ. ἐπιθπἀδηΐισ, ἈΜΓγΙΒο]ορῖα Οσοιροπαπι. ϑουναϑ. Ο]1π|ὶ ῬΘΏΤΙΒ δυππἀλιοηῖ5, Ποάϊα 
ΤαΪτῈ σουτιιρίαδ. Τ)6 ΘοΙηῖ5. Αὐρυβεϊπιι5 διιδη ἀδξαν. Τ)6 ΟόΡίοπα Ῥίϑοθ οΡῖτβ, 110, 
Ὑ Ατὰ δποίοτϑβ 1Π]τιδιγαπίιτ. ἀρ. Χο Βαςομαπίθϑ ᾿Βασομὰπεαθι 1)8 Τρ 510115 ΟΒβομτο- 
ται Ὑ ἰγουαπι. Ζιηίέαθ. Κἰΐηρο. ΓΕ ΘοΙορῖᾳ ρφοιῖοδ,, Ἐπαραηάαῦῖο;, δἴου; φημ ῆοαᾶνθ. ὅπ6- 
ΨΌΤτΙπΙ 1 ῬτΙρ 8 ΡΥ Ἱ]Θρίσπι. [)9 Τιδιαοτίο ΘΟΔΕΠΑΡ τσ Ομ, ΒΑΊΡατα πιθ]τα 1 ΕῈ]. 1τα- 
Ῥέο Π]αδεταπέαν, Οαρ. ΧΛ' Τιαι5 Αντόπὶ ροοῖᾶθ. Ποπιάποτιπι ορθϑ τη Αἴῖοα, ἘἾα5 τεῖ- 
τὰ Βοπίϊαβ. Ἀδηηαϊοα Ἑάτυβ. ΝΙΑΙδαὸ ΡΕΥ Ὁ] οϑὰ πανιρῖτο. Τλῖνὸβ ΗΙσρδθϊα. ΑἙγῖοα Βου- 
τϑασι Ῥ, Ἀ: Ουδάτατο. Οπαάναϊας Πἰτέθτδθ. Ῥεισοηῖτ δηάτγᾶΐαν δὲ ἀδβεμάϊταν. Εο511 Αντο- 
τὶ Τρ ϑεοϊα ει άδίυιν δ δπαυγαῖισ, ὅαρ. Χ.]. το 5: π}1118, Οδπιᾶ ὑσθπιθυο,, 1)6 
Οὐ ηΈ110 αγο. Ὑ 6116 46 εἶτ οἰδάβ ψοϊπαπῖθη. Δ ραδεῖ (ἀϊοξατα ΘΕ Ρ] Ἰοαῖαν. Τλιοτο ἀΡ- 
Ῥόμπειθ. Αἰτα]ΐσαθ οοπάιτομθθ. Αβοϊθρί δὶ οδυπρλπάν ρταγιζαβ. ΤΙΟΤΔΙΗ Ἰυςα αἰ! αποῖ 6κ}]1- 
δαπεί. “Ὅαρ. Χ͵ΔΙ Βδῖιο. ἜαΡτε ποι πΏ 118 ῬΌΤΤΟ εἰποπάδηςον δὲ χρη] οαπέματ. ϑαροτί5, δἔο. 
ϑδδο δ] ]Υ11.  αττόπῖβ Ἰθοτδ, ΟοΙ πη ἃ διπδοι]άτητ. ϑδσσο ον: ᾿ϑᾶσῥατία πανῖ5. ὙΆΥΙ δουὶ- 
Ῥἕουοϑ ΘΧΡΙ σαπξαγ., δείδηι ΓΟΥϊ.. ἀρ. ΧΡ ΑτΡα] τ. Α ἄσηθυβ. ΑΙ] ΡΠ οτῖβ Του 68 
ποΐφέιτ. «Ἀπ υ]αΐατα, οἕο. [96 ϑ8ο]1πο. ϑοοιδὶῖ5 ΠΕ βῖ, Ἐΐ00165. οἰπθη αϊασ, ῬΙατα ἐς ξοτηπᾶ 
ΑἸαθοπιιπι, ΓΤ Θιΐθογτα. ϑίσαθο Ἰαιιάαΐασ. ϑομοαβίθθ ὦ 50 ΒΎ11 διηδοιυϊαΐαν. ΑἸ ΖοΊ 68 

οΪαιιάος τοάάεραπὲ ᾿ηξαπίεθβ.. Υ8]. ΝΙακχιπτιβ θιμθπαίασ. Αὐηὶοιτῖδπη τοππποῖᾶτο., Ποτιό 
ἐπέεγαί σον. ᾿Απίατατο,  Αἰπαγίοασθ, δἴο Αἰηθιτό, Απηθεϊτίτι, οδἴο. Οτάουϊουβ Υ̓ [[8]198 
ετπδη ἀδειΐ: ὙΔΙΥΙ ψαυίαύαπι ἀδέλτυι πὶ βογιρτότοβ διμ δ δηΐαν οἵ ᾿δχριδαπτὰν. ἀρ. ΧΗ: 
Οἀοτ.: Θεοταΐα νοῦ]: Ὁ ἀοτδιπεπέα. Ὁ ονϊξοτας νοοῖ. Οἀοιαῖο Οδοταΐοσν, εἴς. Ὁ αἰ- 
Ῥ1}15.. Οὐϊδ. δ ]θυῖαβ ΝΜ] ακίμτιβ σπιθπ δία, ᾿ Επ πι}8 6114. Οντάϊα5 οιαθὴ ἀδιιί,. Ὑ Δ] 6 18, 
ΕἸδσοι5 ἀδἔεπάϊειν. Ατοᾶ. Αὐοδγῖιι5, οἴο. Ὑδ]θγ. ΝΙαχίπιιβ, ἀϑϑουϊτασ, Γπ5 ΟΠ τβί. ΟΟ]οσ:. 
1 λολ]1πι8 νατγιϊατια πο Ρϑιιοὶ διιοίοταβ Θχρ] οδηταν, 

ΤΕ ΨΗ͂Ν ᾿ δον. ΟἸΧΧΧ.., Δ] εἰ ααεῖς ἜΝ 
τος Ὁαρ. 7. 1)6 συῃΐἴοτο. 18. τθοθηβοχὶ οοθρίμβ. ΟΥμὸ Ετίβ.. διθηάαζαι,. σαπέογιβ 11}. 17. 
ἐπλθτ ἀδξωτ εἰ 1Ππδίτατυσ. Οαρ. ΔΙ. ΤΑΡτο 11. εἸαβάθιμι ρθυτθοΐατη. ὍτΒο ὁπιοηάαᾶτασ, Οαρ. 
711. Ῥετιιάς Οὐπίϑυ Τὰς τθοθηβδίμν, Οασγασιδνο Τυγάτπθιη. ΥὙἸγρῚ Ἰαδ᾽ ον ηἀάΐατ, Ὁαρὶ 
4}. σππέοσγιβ ΠΡΤῸ 171. οκανϊ πη αἴι5, Τὴ δὲ Ῥοπιῖῆοθ Ῥιουάπο. ΝΓὰ] 65145 Ῥο ΕΠ οἰ 5,: Π)τισυίη; 
Βδτόπῦπη. ΜΙ ΔΠΗ 1118 ῬΌ]Οτα θαιοπάδειν. (ΟἸ]παΐπα, Οπ]μὴθα. Οθπβοτοβ Ποιπαπὶ, (αρ- Κ΄. 
Ῥουρῖταν ἴῃ δοάθπι διιοῖοτθ, ἰπο0]8Δ. Βταποομΐμα νἱτῖα8. ἈΠ ΘηδΗΙ ἰᾶπ8. ΜΝΜοποϑία Θουπιᾶπᾶ 
ἴῃ 1τ4]1Δ. Μοπεοῖδθ βθὰ ρϑοιιηΐδθ οἱΐπὶ ταυσῖῖα8. ΟΥΠΟ δπιθπάδιισ, Τουθηΐβ. ΧΡ οδίωτγ. 
Ὅὐάε5. Ῥοήδτε πιδΐαπη, Ῥτδηρῖα. Ἐπο. Οαρ. 71. Οὐδττὰβ Οππέοτὶ θὲς τεοοπβείαν Οὐδ 
ὈΛΠτυΐπι οὐδ ο]τιτὴ. ΝΜΙΟπ5 σαι, Ῥόπηαπι δυισθαπι, [51}05 1,δοπῖπα. ῬΙάδτα βαρὶτίαθ. Ἔο: ΘΟ. 
1]. Τὰ θοάειι Οτιπίετὶ Πρτοὸ Ῥοτρίταν. ᾿Οὐμξουὶ γἱείατα. ἴῃ τ γεμῖ58. ΜΒ θπτια Παντοῖτι9 
Βομοηΐδρ. Ῥτοπιϊτξοτθ. σοτροτᾶ. ἰϑαρουβίθϑ ἕαπια, ϑῖου  Οαρ. 7.1.1... Οτιαΐοταβ ἶρτο γ 
ἈΠαδέγαξιισ, Βαιρατῖα. Οππθυιβ οουῖο Θδιπιᾶπιιβ, Ὑ δἰ. ῥτο 86π6,: ΑΘΒ 116 ϑίαιιῖ. Οαὰ- 
ἰδτὶ 8114 ορετᾶ. εἴο. ὅαρ. 1Χ. Τάρεν ΥΙ. Θυηΐοτὶ οχκαπιϊηδίασ. Οϑσιηδητιβ 15. Π)6 ῬοΟ]Οη 8, 
Ῥοπιευῖὶ εὐ Βτυιββδὶ. 1ὴ6 Τατίαιῖ8. Οιπίοτιιβ δϑιηθηάαϊυτ. 

«ἢ ψε ΤΗΝ 1: }} ι ϊ { ϊ ᾿ ᾿ ΠῚ ᾿ , ; ΠΣ} 41})Ὁ0 

πο (Βα θβίτιε, ΒαγέλὝμδ,. Τ)οβοχίρβοτας δαΐρπι εἰ ἀἰθροβιοσδὲ ραρίπαταμι τιλοπθηι 
τᾶ. α ἐτῖα αὰϊΐ ἀπδίποι οαρίϊα. οαιπὶ Πτῖο ἰἰρτοὸ ΟἸΧΧΧ. δἀάτϊτατιπι, ἔιι1556. οοσίο σδχέϊτι5 
ὁτοᾶδπι. Ε]άσει ἐπ πος ἱπάϊοῦ, ἀποὶ, ἀυδιηΐα δὲ φαδηι ορτερῖα ἴπ Ηἰ95. Δάνετγεαυϊ ούτε 
λιθτιβ ἐπ 81 1}8:}. Ὁ Ὁ ΟΤαπὶ Ῥτίοτόβ. ἃ ἀϊπη ῥτοκχεπο ὀαίξατιις ὁἰπί, ἀόΐποορβ᾽ νϑέο το ψαοβ, δά 

ἘΠῚ 



605 'ρ805 ρτοβ ΔΡ]ΕρΡΑΥΘ ἄοθϑο νἱτοβϑ, 4π1 8 οἴη) 81 δὑ δ. τι ΤΟΥ Θδ80ξ ΔΥΡ1Γ111, Παρ α- 

Τἰ551Π16 αὐδράδηι ΘΟΙΙΠΥΙΏΙΟΑΣΘ γ6]16 1}. ᾿ 

Βορίαϊ, αἰ ογαιϊομπθηι τπθᾶμῃ ἰξουαι δ Οϑοσταρπογαπι ΜΙπουτιπν οο δοξοπθαΣ 

εοπνονίαα. Οὐπηι Ὁρι8 ᾿ἰϑη γα δὲ ἴα Δ Ρ]Π. οὐ] 5 ἰοὺ δὲ ἰαπὶ ἀἰνθῦβαθ δρτηΐ 

Ῥαγίοβ; τιη}118 ΒΟμΙ τ ν 65. ῬΆΘΙ8 ϑΠΡ ΓΑ Γ ὁ γι εαΐαν, δἱ υδῖο δᾶ, ατἃ ἀεθεῖ; γαϊτοη 
μου εβοίαμα 511) ποπ ΠἾΠ115 Ἰ6ν 8 πιο] Θ 11. 1 ἀμ χα θ ΘΧρ!Π }οαμα μαρθαῖ: ορίϊματς 
4αοπιῆιιθ, 481 ῬΟμ88. ΠΠ {1685 ῬΡοπον θα δἰ ροίβϑε οἱ βίπεθὲ, τοβο; ἰῃιο. νῈΙῸ οὐ θιι5 

Ῥτθοῖρτι5 ΟΤῸ δὲ οβίββίοι";, αἰ, ᾳαδηίαχα ΡΟβ51}, Ποὺ ορὰβ Ὀθπθνο θη 88 ἀθοονανο 

ν 6111. Πῶοου αὐΐθμι ροϊον, οαἹοχηαπ6 νι ἔα θυ], δα ον τα Οεορυαρμουια ν 8185 [6--: 

ΘΠ ΟἾ65, δίαθιθ ποῖδ8 νἰνογατα ἀοοίογμμη, Ζαοαὸ Ἡοϊϑἐογίϊ, Ταμαοηδτοσί, δου αγα-: 

486 1πθαϊἴα85; ποιπάαμι γερὸ δἀϊίοσαπι δαοϊουυχη ἀροῦγαρΠμα πο ἰδοῦτη Ομ αΠΙΟδΓΘ- 

Τ15 δἰΐαχῃ σγαϊϊαβ ἀρεπῖμ8, 4] ΘΠ] σ 6 ΠΟ 15 Ῥγασιαιθηΐα σοι ΡΠ ῖοα, ΒΙΡΙ οἵ ας 88, αιιὰ- 

ταπι ΟΡ68 πο υ1Ὲ οαἰα]ορΙβ γθοθηβιίαθ οἱ Ἐππασηθυδίθθ: δι}, αἰίοϑνε ἰοοος 1] οαν δυϊηΐ, 

Ὁ] οοὐϊοο5 Μ55. πογαπι αποίοντμ πομπὴ 601]αἰ1, δαὶ ἴθ] 8 6 σθορυαρμϊοδθ ἰαἰθαπῖς 

αὐἰϊααΐογθ αθνὸ Ῥἰοΐδθ., 4αΔΥτ: ΘΟ] δγ 7811 ΤΔΔΡΉΙΜ1 ΤΠ ΠΊ ΘΙ, πὶ 1ΠΠπιδίγαμ ἃ ]-- 

5ἴουϊα “Οθοργαρπῖδθ Δ Ια ον 15 παμα Τητι τ] 6, οΟ]]16 σι. Ηΐ5 ρυθοῖθηιβ, 4886 8] ΟΙη 68 

ρου πθη; Ρυάθοραθ ἃ} 115 νἱγὶβ, 41 ὈΪΌ]]ΟΙΠΘΟΙ5.,. ἸΠΡΥΙΠ118. ΙΠἀΟΡΟΙΘΉ81,2: Μομα- 

ομϊοιϑὶ. ΒυΙ δ μΏ1018, ΕὙΔΠΟΟΡΆΊ]]οἷβ, [18]1ο]8, ΗΙΒρδμ δ ιΡ5 ρυδθθοι ϑαπΐ, ορ 8. ὩΘΠ-" 

ἄσπι οορηϊίαθ, θαυ τηᾶρηδ οορία ν 6] 1ῃ πη8 1||8 Τιααγϑηίίαηδ ἰαἰεῖ. αυδο Εϑοανίδοὶ 

ἐδ, δαρθίϊηιιβ, ΘΧΟΡΆΠΠΙ5, ΡΥΘΟΔΠΙ. ΝΌΠ ΘΠΪΠῚ ΠΟΡ15, 864 ΟΘΟρ ΆΡΗΪ5, 1081 560-- 

σνδρῃίδθ; ἴοι δηἰὶααῖαι! Θχρδηδηάδ8 εἰ Ππϑίγαπάδθ, ΡῈ ΌΊ1ΟΟ οομπηοο πῸΠπ ρυϊναΐο 

᾿ιδ6ο ρυϊαθίπιιιβ σϑμαῖα, οοηοθβϑα, ἤθη ἀαἴα, ᾿πα!οαῖα. Νοβίσαι διιίθι οὺὶξ 15 δά- 

ΟΥπατ6 δᾶτα δα σπθηι, αἀάχα ΤΥ ζδδεηπαγιῖ, Ῥέηπε τι, 110. Βαγογιΐβ ἀφ ϑαποία γος 

ορεκα ἱμοῖρογθ, Βυθάονι νῈγῸ ἈΡβον ο8 ὩΟῺ Ῥοίΐαϊς, οἱ απαπἕμμη. ΟΡ ἐπι ττα ̓ ΘΡἐἰαμη 

οἱ 1πιουάσασα βεπάϊαμι, ἀπδηΐα ππιπηδηῖῖα8β. οἰ θΘπμθνο θηΐα οἰΐαπι 18. ἰθρουῖθι8 ΤΕρ6-. 

τἰδηΐαν, συ ϊβϑδῖηιο ΔΠΙ.Ο ΡΥΟΠ [ΘΙ]. 

ϑρᾷ 7απὶ Πμθηὶ [δοίαι ἀἸσθμ 1. ΝΟ ΘΠ1ΠῚ δα 50 6 μα] Ορρου ιη1ἴ85 ᾿πά!οαπᾶα 
ἐβῖ, τὰ τποίτι5 Ἰιᾶθο ΟΡτιδοιΐα,, 486 ΠΟΙΆΪΠηΘ, οι Ἰοηρο πη] οαιια τιϑὰ τδοθρειμηι, 

δϑὶ,. ΝΙος ρου ΒΙΘι αι 86. οοα ρθμ ἴα βθοσυαρμῖοαί, ΔΡρΘΙ]ϑιιέτ, ῬΓΟΡοϑαθυῖμα. Οοη- 

αἰρὶν δαΐπν μα αἱ ἃ, ἀ. ΧΧΧΙῚ, τχθηβ, Μααν. ἀπ ῊῚ ῬΡΟΣΧΙμ16. ῬΡαθίθυ χη απο ῬΏΡ]1οΟ 

Ῥγοίοββου 8 ἘΣχι δου 1 η8}11 ΡΒ] Οϑορ ἶδθ ἴῃ μαο Δσαάδθμπηῖα οὐ μα Ρου; Οἴἢ απὸ ὩΠΠΘΡΘ. ,: 

᾿πιροϊγαμο ἘΒΙΌΘΒΕΙΕΟΙ ΑΥ̓ΟΥΘΊΤΙ, τϑρὶβ ὁρίίτὶ εἰ οἰ θη θη ἰϑβίπηϊ, ᾿πἀ α]σθηῖα, ἀπηΐ- 

σου δ} 18 5  Ρ᾽ ΘΠ Ἰ55᾽ . ΟΥ ΤΙ. ΤΙ ΟΟΙ Ὠ χη, ἈΠ] 15ϑῖτηϊ Ῥ.Π]Οϑορμόυαμα Οὐ Πλ18 ἔανο 

οἱ οοπιπθη δ αῖϊο ΟΠ} 18 αἰ σπϊ αἰθπὶ δὲ συανιϊαΐθηη ΘΠ ἴῃ ΠΟΘ} ιαρ]Ποαναπὶ, Ἴη 

οἴαϊοναηῖ το γα ται ἃ 146 56 ΠΠΓο οἵ ποῖ τα πη θη οἵ δαἀ)αιμοπία. “οο ταϊηὰς 

πο 6 Τογ8 δὲ ̓πϑιΠΠπ||ῖὸ Π]Δ)]ΟΥ Δ 5016 ηλ 1 ποῦο ἀαδριδαίαγιιβ, Πα, δ᾽ πἸογ απ, οδη1-- 

Ῥαμ» ἴν απο μχ6 Ποὺ ΡΟ ἰϑδιπιαχα ἐθιωροχα γουϑασὶ Οθορταρμὶ ΜΙ μον ο5 οἱ Πἰρχὶ (6 θοὸς 

᾿ 

αἱ ν ΑῚ 



---« 6ι ΓΕΤΟ Ὲ 

στρα Θνδθοοσιπι [Δ ΡΌ]οσα ἰπππηξ, πο Δεγο]π]υδηι; ΡᾺ]οΘ ἰσίταν ἴὰ Αὐαϊτονῖο 
Ταῦ ΐα ΟΟπβα] οστπι ἃ. 4. ΕΥ̓. ΑΡΥ1]. πουὰ ΓΧ. ὧδ εηιεπάαπάα ταξίοπο σεοσγαρλίας νεέογὶς 
ογαϊίϊομποιῃ ΒΡερο. Ἦμππο ἴδηι βοϊθπιποπι, αἱ ΥΟ5, ΒΕΟΤΟΒ ΑΟΑΌΕΜΙΑΕ ΜΑ- 
ΟΝΙΕῚΟΕ, ΡΒΙΝΕΟΙΡΕΒ ΟΕ ΠΘΊΙΘΘΙΜΙ, ΟΟΜΙΤΕΒ ΠΙΙΎΘΤΒΙΒΒΘΙΜΙ, ὙΤΕΙΥΘΟΥΕ 
ΒἘΕΙΡΥΒΙΙΟΑΕ ΡΒΟΘΕΒΕΒ ΟΒΑΥΊΒΘΙΜΙ, ΟΟΜΜΙΣΠΤΟΝΕΒ ΘΕΝΕΒΟΘΙΒΘΒΙΜΙ, 
ῬΒΔΕΝΟΒΙΠΙΘΒΘΙΜΙ ἘΤ ΗΥ̓ΜΑΝΊΙΘΘΙΜΙ, ὙΕΒΤΑΟ' βρίεπαογε, ΨΈΕΒΤΆΑ δαοίογιπ- 
ἰαὶο, αἰσαϊταῖθ, Ῥθαθυο]θητὰ Οὔ παν δ᾽ γ 6} 1118, ααὰ ἀδδεῖ, ΤΟΥΘΥ ΘΠ εἰ ΟΡ θέν νδηϊϊα ΤΌΡΟ. 

: ᾿ έ 

ΕΙΡΒΙΛΕ. ΡῬ, Ῥὶ οι. Οὐδϑὶ τηοᾶο σϑηϊὶ Α. ΟἸἹΟΙΟΟΟΟΧΥ Ι͂Ι. 

Ὁ ΨΈΝ 

ΘΥ 990 πον 4 ῶ2 11} 1.9.0 ᾿ ; ' 

Αἀ͵δοιϊίνα πιδβου]ϊπα οὐχη βυ)οξατνεῖνίο 06- 
τα Ώ1η 15 ποῖ. 165. 160. 162. 

“Αλπιος, ὃ, ἀκ}, ποῖ. ὅδ. 
ἄμητος ῃ. 29ῶ. 
ἀμητὸς 1Ὁ. 
ἄροτος 1ῦ. 
ἀροτός 1Ρ. 
ἄσφαλτος δάϊοοιῖν, ἢ, 965. 

"Ατλαντικὸν ταᾶτο, φαοάπαπι ἢ, θ, 
“Ζελας τι. ὃ. 
ΒΑΕ], Οδ85ρΡ., Δάγεσβ. 1οο. ᾿πϑαϊέ, δπιθη ἀδ- 

τὰν πα, θῶ. 
Οεοροπῖοα οοττιρπιπξιτ αἸλαιιοιΐο8 πὶ, 209. 
δείπνηστος ἢ. 20. 
δεινηστύς 1}. 
δείπνητος Ὁ. 
δειπνητὸς 10. 
δειπνιστὸς 10. 
Ἐδιέλευσες τι. δι16. 
ΤΙοπγβ811 Ῥοσιθρείδθ Ἰοοὶ πη αμέιν, {11π|- 

βίσαπιιν, ἀθἔεπἀππίωγ ἢ. σ. 8. 17 Δ]: 4το- 
1165. 68. γι. γά. 709. 91. 120. 128. 154. 1γά. 
190. 205. 229. 235. 256 18. 276 Ρί8, 290. 
294 δἰ: φιοιῖθ8. 500. 

δόρπηστος πι. 208. 
δορπηστός Ὁ. 
δορπιστὸς 1Ὀ. 
ἔλυνος, ἡ) τι. 204... 
ἔμετος τι. 208. 
ἐμετὸς 1Ό. 
ἐν ἀε νᾶτ. εἰσηϊῆς, Ὡ. 152. 
ἔρες τι. θά. 

Ἐς ιγυλοϊορίουμι ἹΜάρτι. οπτοπᾶ. ἢ. “οὅ.. 
Ἐπιάοκχιβ Π]πϑέγαΐαν ἢ, 152. 
Ἐξύϑρεπτος τι. 466. 
Ἐξυκαταλήβετος 1}. 
εὐόφϑαλμος Ὁ. 
Ἐξυπέραντος 10. 

, παν εοσεκταος τερατωτος 1}, 

Ἐατορα Αἴτγίοαθ ἀσοθηβα ρᾶρ, 44, 
Ἐλιβίδτῃυ5 επηθηἀαξαν ἃ, 116. 145. 
Ἐξυχώρητος ἢ. 266. 
ἤξφυρος, ἢ, τὶ. 28. 
ἤλεκτρον, τὸ, Ὡ. 00. 
ἤλεκτρος, ὁ, ἡ, ιὉ. 
Ἠδτδο] 1465 δμιθηάδίασ τ. 508. 
Ἡδοτγοάϊδμιιβ σοττὶ ρίζαν π. 152. 
Ἡδτοάοίις 1Πτπιδίταϊιτσ τ, 8. 
Ἠεβιοᾶμβ ϑπιθπάδίιν, θα ρ]!οαξαν τ. 15. 5860. 

Ὦ, 79. ὃ5 "15, 294 εἰ 298 αἰἰφιαοίί65. 
Ἠδβγομῖτι5 οπιθπἀδίωσ ἢ, 298. 
ϑέριστος 1Ὁ. ; “ 
ϑεριστός 1}. 
ἐἰσϑμός τι. 55. 
Ἐσχυρόφωνος τι. 5οὅ. 
ἡχαϑολόκληρον τι. 540. 
Ἐχακόφιλος τι. 190. 
ΟΔΙΠἸτηδομὶ ἐτγαριπθηζιηιν ἱποάϊειπι δπιθπᾶα- 

ΤΣ πὶ. 110, ᾿ 

Ἀχάλλιππος π. δά. 
"χαλλίτροφος 10. 
Ἀχαλόστροφος 1Ὁ. 
Ῥχαμηλόχομου τι. 415. 
κασπίος ἢ. 260, 
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2: τς τ Ἕ Γ᾿ 

---Ξ- 02 ,»----- δ τὰ 

ἀλυϑοκοπύκος Ὁ. 00. π ῬΊΙΏ 115 111π|6Έ Ὑ8 ΠΣ θέων συ ΝΑ ΄ Ἧ ἢ 

μαύρη π. 298. ; ΠΡΟΜυΧ θαιθῃ ἄτας αν 308, Ἦν ΘΘΡΎν- { 

Ἀμεγαλότιλατος Ὡ. 271. ΡΟ] ῖτι5 ΘΧρΡΙοᾶξατ ἢ. πη τῖν 1 τὐὐταδννς Ἰ σαν 

ἐμελανόγης τ. 40. : "προςερεϑίζω τι. ἢ7. ΤΜΟΣ κρρἠφενναν ... ᾿ εὐδο Ὁ ΎΧΣΜΝΝΝ 
Ἐμελανόστης 1". ποτ κοὐ Ἔ ΠΕ Ὁ ΕΠ Ἀπροφποδᾶ, ἴα, Ὁ}. δ. ὙΠ (ἢ .- [4.:} Εν 

μέλάνοστος ἄμ}. ἔοτηγ. 15,. 5. 0ΟΘὨἙ {Ἐς εἰδμίγεταυ ᾿, ὅγε 291}. ΘΒ ΛΟ Ν τὶ 
ψ ῬαΓαρ ορίοσπΙ; οἸγίδϑαμα, ΒΩΕΘ, ψοΟρΘΙΘμχ τ, 7. ϑεαάϊδι 5.5: 1 ὙΓΠῚ τοι τῶν κα ᾿ 

28, ὅ7. 82. 107. 910. 282. 292. 5.6. ὅ 50. ; Ἀστερεοφωνος τι. ΣΟ, ἐ: ; “ἢ Ν “ 

ν Ῥᾶτδρορ. 8η16 σοπβομᾶπι ἢ. 28. 152. 165; ϑίορμαπιυβ ΒγζΖαπέ, 1ΠΠπ|δέγδξ, ὁπιθηα. Ὡ, 1“. Ἧ 

“ἤ8. 250. 296. 299: ϑίγαθο βαρ! οαΐασ π᾿ 8... ν" δον Ὁ ᾿ 

ψέατος τι. 20Ὁ. ΘΒ ο11α ΤΠ ΒοοΥ τ ουϊεπ ἀδηνάτ ἢν 17. δ ον 

ψεατός 1. Ζάρας, ὃ, η, Ὡ. 221. πο 

Χοπόρμοη {Πυδεέγδξαγ 8]: οῖϊθ5 Ὡ. 152. τρύγητος π. 299, : τς ᾿ 

Ἐδλομέρεια τι. 540. 
Οτριοὶ Γῖ11τ|. 1οο. δαιθη δέν οἵ 11] 5{ὙΓ πι} ἘΠΡΕΙΣ Δ. ΤΙΣ πο  κολοδίλονς 

Ἠοπιθσὰβ 11Ππιδίσαϊοσ τὰ. 152: 
Ῥαγαρηναβϑία ᾿Πίουγϑ. Ῥϑυῖθρ. δάϊι. θηιθηά, πὶ 

14:. ι5ά. 179. ᾿π661{. ἢ. 112 Θ᾽ ΑἸ18:. 
περί, [ἅς γαᾶτειδιραῖῆο, π. 244... ΟΥ̓ 

ε«ντγ ΕΠ ΤΉ ΌΣΕΣ ΡΣ Υ 

ΑΝ ΟἸ εἷς 

" ίλοχλος π- τθ0. 

τρυγητὸς 1. 
ῬΠΑνουΐηι5 Βἰβίογ. δηθηδξ, πὶ 17. 

φοινικὸς δἀ]εοῖ. ἄμ}. ἔοττα. ᾿. 155, 
Ἐψύχρα (ποι δππθηά. ψυχρία) ον. ρ1ο85. ἴη- 

του]τη. δὰ Ἡβιοάὶ Ορ. εἰ Ο. ν. ά94 εἰ δά5 
Εᾶτε: ὩΣ) ροηολ δε τον παι τοῦδε ΕΠ ΙΠᾺ 

ἜΘ τὸ ἢ «τοῦ τ ΠΥ 
᾿ . 

΄ ᾿ ὰ “Εν 
Ὁ ἌΤΗΝ. κ΄. θὲ πλὺςς 
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